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BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Laszuk . 

WILNO, Wforek Z6 marca 1929 r. 

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa, Księgarnia Jaźwińskiega. 
NOWOGRÓDEK — kiosk St. Michalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch”, 
OSZMIANA. — Księgarnia Spółdz. Naucz, 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Pel. Macierzy Szkolrtej. 

'.STOŁPCE —. Księgarnia T-wa „Ruch”. 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9, N. Tarasiejski. 
WILEJKA POW. — ui. Mickiewicza 24 F. Juczewska. 
WARSZAWA — T-wo Ksiąg. Kol. „Ruch*, 
WOLKOWYSK — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 

BIENIAKONIE — Bafet kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot“, 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY — Bufet kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Włodzimierow. 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch“ 

| AORODZIEJ — Dworzec kolejowy — K. Smarzyński. 

‚ 3 KLECK — Sklep „Jednošė“ 
1iDA — ul. Suwalska .13, S. Matecki. 
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Oddanie rządów 
Sejmowi. | 

(Telefonem z Warszawy). 

Sesja sejmowa została zamknięta 

i pod tym względem polityka Rządu 

wobec Sejmu została przesądzona. Od- 

sunięto Sejm na pewien czas. Czy to 

przesądza o pozostaniu gabinetu p. Bar 

tla? Oto jest pytanie. Ktoś stojący u 

źródeł wiadomości zapewniał mnie, że 

dymisja p, Bartla jest przesądzona, że 

Marszałek sam obejmie ster rządów, p. 

Świtalski przyjdzie jako wice-premjer, 

że przyjdzie szereg zmian na stanowi- 

skach resortów gospodarczych, że 

członkiem rządu zostanie p. Gliwic, ja- 

ko wyraz anty-etatystycznego kierun- 

ku, że ustąpi natomiast min. Niezaby- 

towski, któremu zarzucają, że nie rzą- 

dzi własnym resortem. Sądzę że min. 

Bartel powinien ' ustąpić, nie mówię 

już o tem, że popełnił błąd, wygłasza- 

jąc w Sejmie swą zupełną solidarność 

z p. min. Czechowiczem, a potem spo- 

kojnie patrząc, jak tegoż tak uroczyście 

zsolidaryzowanego ministra Czechowi- 

cza demagogja sejmowa oddała pod 

sąd. Złośliwi pytają, jak. p. Bartel ro- 

zumie wyraz solidarność, czy w tem 

znaczeniu, że gdy p. Czechowicza osa- 

dzi Sejm w więzieniu p. Bartel będzie 

mu nosił cukierki i kwiaty? Oczywiście 

jest to tylko żart złośliwy, bo Trybunał 

Stanu nie będzie mógł podzielić non- 

sensownych zarzutów demagogji sej- 

mowej i p. Czechowicza uniewinni, lecz 

temniemniej p. Bartel stał się słusznie, 

czy niesłusznie symbolem pewnej kokie 

terji wobec Sejmu Mówił przecież o pra 

wie kontroli, wygłaszał dziesiątki ta- 

kich przemówień. Skoro idea -współpra= 
cy z Sejmem zawiodła skończyło się 

oddaniem p. Czechowicza pod sąd za 

to, że był najlepszym polskim mini- 

strem skarbu z jednej strony, a zam- 

knięciem sesji z drugiej strony, — to 

p. Bartel powinien ustąpić, jako symbol 

„tej polityki, która się nie udała. jeśli 
śMarszałek chce jeszcze raz się poświę- 

cić iswoim autorytetem naprawiać 

to wszystko, co zepsuł p. premjer Bar- 

tel, to oczywiście, będzie najlepiej. 

Ja jednak wysuwałbym inną kon- 

cepcję. Przyznaję, że moja koncepcja 

naraża się odrazu na zarzut anty-pa- 

trjotyzmu i ryzykanctwa. Wywołałaby 

ona przejściową klęskę gospodarczą w 

Polsce. Trudno! Meżemy uważać, że 

niema tak wielkich ofiar, którychby nie 

należało ponieść dla zmiany ustroju, 
dla uzdolnienia Polski, do przeistocze- 

nia się w państwo wielkomocarstwo- 

we. Dlategobym teraz oddał rządy w 

ręce Sejmu, w ręce lewicy. Powiadam, 

że uderzać przeciwnika należy zawsze 

w jego punkt najsłabszy. Najsłabszym 
punktem całej naszej opozycji jest wła- 
śnie to, że sama rządów zorganizować 
nie potrafi, że wyzyskuje wszystkie wa 
lory, jakie daje nieodpowiedziąlna opo- 
zycja, nie jest w stanie nic twórczego 

zrobić dla Polski. Zmuszenie dzisiaj le- 

wicy do objęcia rządów, zmuszenie en-' 
deków do zdemaskowania się w jaw- 
nem popieraniu lewicy — uderzyłoby 
w ten najsłabszy ich punkt. Powinni po 

nieść jedni i drudzy karę za oddawanie 

pod sąd tych, którzy ratują skarb pań- 
stwa i gospodarkę narodową. 

Rząd lewicy, rząd sejmowy, utwo- 
rzony w takich warunkach, byłby óczy- 

wiście bezsilny. Miałby przeciw sobie 

całą biurokrację, która wierną pozosta- 
nie Marszałkowi, miałby przeciw sobie 

wojsko, rozpłomienione entuzjazmem 
dla Marszałka, społeczeństwo nawet to, 
które nie głosowało na listy B. B., to 
jednak powszechnie w Polsce mające 

bezgraniczną uiność do osoby Marszał- 
ka, Wreszcie miałby przeciw sobie i 

Sejm, gdzie jest to B. B., mogące z ko- 

lei odpowiednio temu rządowi poka- 
zać, jak to przyjemnie i łatwo jest kry- 
tykować a nawet kłody czasem pod no- 
gi rzucać. Taki parlamentarny rząd 
byłby oczywiście narażony na wszelkie 
niepowodzenia, wszelkie klęski: kasy 

Państwowe pustoszałyby, pożyczki za- 

( dalszy ciąg na szpalcie 6-ej.) 

Kento czekowe P.K.O. 

  

ECHA STOLICY 

Marszałek Piłsudski. dziękuje za 
życzenia. 

WARSZAWA, 25 III. PAT. Gabinet Mi- 
nistra Spraw Wojskowych komunikuje: Pan 
Marszałek Piłsudski dziękuje serdecznie 
tym wszystkim instytucjom, zrzeszeniom, 
celegacjom i poszczególnym osobom, które 
w roku bieżącym pamiętąły o dniu jego 
imienin, składając mu życzenia i tak licz- 
ne a cenne dowody pamięci. Pan Marsza- 
łek przy tej okazji pragnie zapewnić WSZCy- 
stkich, którzy bądź złożyli osobiście swoje 
podpisy w Belwederze, bądź dowody swej 
pamięci przesłali w innej formie, że wszy- 
stkie te życzenia są dla niego niezmiernie 
miłe i drogie. 

Senafor Gofz na pogrzebie marsz. 
Focha. 

WARSZAWA, 25 III. PAT. Prócz prze- 
wodniczącego komisji spraw zagranicznych 
Senatu p. Lubomirskiego, który wyjechał 
do Paryża, reprezentować będzie Senat 
Rzeczypospolitej Polskiej na pogrzebie mar- 
sząłka Focha senator Gotz. 

Podziękowania rządu francuskiego 
za kondolencje 

WARSZAWA, 25. Ill. PAT. Pan Marsza- 
łek Sejmu otrzymał od pana Fernanda Bo- 

uissona następującą depeszę: 

„Mam zaszczyt w imieniu francuskiej 
Izby Deputowanych wyrazić Panu gorące 

podziękowanie za tak cenny dowód sym- 

patji Sejmu Polskiego, który przez usta 

pana i przez wysłanie swej delegacji na 
obrzędy pogrzebowe wziął tak żywy udział 

w żałobie narodowej francuskiej*. 

Pan marszałek Senatu Szymańsk 
otrzymał od prezydenta Senrtu francuskiego 

Doumerguea depeszę następującej treści: 

„Wz ruszony kondolencją z powodu 
śmierci marszałka Focha, który doprowa- 
dził do zdecydowanego zwycięstwa wielkiej 
armji sojuszniczej w roku 1918, dziękuję 
w imieniu Senatu za cenne współczucie w 

naszej żałobie narodowej”. 

Nominacje i przesunięcia w armii, 
Nowy „Dziennik Personalny M. S. Woj- 

skowych* Nr. 7 zawiera cały szereg przesu- 
nięć i nominacyj. 

Przeniesieni w stan spoczynku w korpu- 
sie generałów: gen. bryg. Jasiński Albin Mar- 
jan i gen. bryg. Sochaczewski Stanisław. 

Zwolnieni z zajmowanych stanowisk, prze 
niesieni bez przynależności służbowej w ró- 
wnoczesnem przeniesieniem. do kadry i od- 
daniem do_ dyspozycji właściwych dowód- 
ców okręgów korpusów zostali kapitanowie 
i majorowie w korpusach oficerów piechoty, 
kawalerji, artylerji, lotnictwa, inżynierji i sa- 
perów, łączności, samochodowych, taboro- 
wych, kontrolerów, sanitarnych, uzbrojenia, 
geografów i kancelaryjnych — razem 101 
osób. 

W korpusie mianowani zostali gen. bryg. 
Majewski dowódcą 6 grupy artyl., gen. bryg. 
Medwadowski d-cą 7 grupy art., gen. bryg. 
Plisowski d-cą Il grupy art. 

Płk. dypl. Zahorski Sergjusz, były szef 
gabinetu wojskowego p. Prezydenta, miano- 
wany d-cą brygady kawale cji Poznań. Płk. 
dypl. dr. Abraham Roman mianowany d-cą 
brygady kawalerji w Toruniu. 

W. korpusie oficerów 'artylerji mianowani 
zostali m. in.: płk. Underka szet artylerji przy 
DOK I mianowany dowódcą 1l-ej grupy arty 
lecji, „Pik. Schally, zastępcą szefa dep. art. 
М. 5. Wojsk. — d-cą I grupy artylerji Płk. 
Niemira Rudolf, d ca art. kon. I dyw. kaw. 
d-cą 10 grupy art. Płk. Dunin - Wolski Leon, 

d-ca art. kon. art. kaw. — szefem I okr. szef. 
uzb. Płk. Sopotnicki Stanisław August, — 
szefem II okr. szef. uzbr. 

W korpusie oficerów piechoty zostali prze 
niesieni? ppłk. dypl. Jaklicz Józef, I ofic. szt. 
insp. armji na stan. d-cy 121 p.p.; płk. Szczę- 
śniak Kazimierz z 79 p.p. — do kmdy placu 
Brześć n-Bugiem na stan. ref. bezp. + 

Do PKU na stanowisko p.o komendanta: 
ppłk. Lewicki Józef Maciej do Złoczowa, ppłk 
dypl. Florek Kazimierz do PKU Poznań pow. 
płk. Kwapiński Jan do PKU Pułtusk, ppłk. 
Boguszewski Wacław do PKU., Puławy, ppłk 
Stolarz Stefań do PKU Kowel. 

W korpusie oficerów kawalerji. zostali 
przeniesieni: płk. Rupp Rudolf do 12 p. uł. 
na stan. d-cy Ppłk. dypl. Drucki - Lubecki 
do 2 p. szwol. na stan. d-cy Ppłk. Halicki 
Kazimierz do 24 p ulł. nast. d-cy. Ppłk. Tyę 
czyński Jan: do 7 p..uł. na stan. d-cy Ppłk. 
Więckowski Mikołaj do 4 płk. strz. kon. na 
stan. d-cy. Ppłk. dypl. Prągłowski Aleksander 
do 17 p. uił na Stan. d-cy. Ppłk. dypl. 
Stamirowski Kazimierz do' dys. szefa dep. 
Kaw. M. S$. Wojsk. Ppłk. Zakrzewski Adam 
do 1 s. kł na stan. d-cy, Ppłk. Satar Roman 
do 21 p. uł. na stan. d-cy, Ppłk. Machalski 
Tadeusz do 27 p. uł. na stan. d-cy. 

W korpusie oficerów artyberji zostali prze 
niesieni: ppłk. dypl. Hauke Karoi ofecr szt. 
insp. armji do I p. a p. na stan. d-cy. Ppłk 
Filipowicz Jan do 2 d. a. k. na stan. d-cy. 

Do PKU na st. p. o. komendanta prze- 
niesieni: ppłk. Kukulski do PKU Piotrków, 
płk. inż. Dzirzyński. Stanisław do PKU Łuni- 
niec. Ppłk. Gezela Augustyn do PKU Łódź 
pow., Mjr. Borysewicz do PKU Małkina. Mir. 
Piwko do PKU Kałusz, Mir. Waligórski Jan 
do PKU Sambor, Mjr. Karaś Julian do PKU 
Bochnia, Mir. Cybula Anatazy do PKU, Ło- 
mża, Mir. Petelewicz do PKU Kraśnik, Mjr. 
Straszyński Aleksander do PKU Łuck. ||| 

W stan spoczynku zostali przeniesieni 
dziek gen. ks. Bogucki Karol. ppłk. Zubrycki 
Władysław, mjr. Słobudzki - Kozar Mieczy- 

DIE 
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Z ZA KORDONÓW 
Aresztowanie prałała | 

KOWNO. 25.3. Pat. Wczoraj 
na podstawie rozkazu prokura- 

tora sądu okręgowego areszto- 
wany został prałat Olszewski, 
oskarżony o zamordowanie w 

roku zeszłym kobiety w Birszta- 

nach. ' 

Poseł komunistyczny Warski w dloskwie › 
Wydany sądom przez Sejm poseł 

komunistyczny Adoli Warski przybył 
do Moskwy, gdzie miał oświadczyć, 
iż wyrzeka się obywatelstwa polskie- 
go i przyjmuje obywatelstwo so- 

wieckie. : 
Sowiet miejski w Moskwie miał 

nadać p. Warskiemu obywatelstwo 
honorowe. 

Wycieczka dziennikarzy polskich do Litwy 
KOWNO. 25.3. Pat. Na ostatniem 

posiedzeniu związku dziennikarzy li- 
tewskich omawiana była sprawa wy- 
cieczki dziennikarzy polskich do Litwy. 
Wycieczka spodziewana jest w lecie 
bieżącego roku. Według „Naszego 
Echa", do Litwy mają przybyć Tuwim 
i Lechoń, ” 

 SERZZEERTZĘCZZ CHINREROKYCE PZW PT ЕЛЕН КПТа 

W sprawie nawiązania stostnków polsko- 
lifewskich. 
Genewa 21. III. 1929 r. 

Doradcza Komisja techniczna dla 
spraw komunikacji i tranzytu Ligi Naro 
dów, obradująca już od tygodnia w Се- 
newie, przystąpi lada dzień do rozwa- 
żenia sprawy polsko - litewskiej. 

Sprawa ta została przekazana ko- 
misji na mocy następującej decyzji Ra- 
dy z dnia 14-go grudnia 1928 r.: 

Rada Ligi Narodów, ы 
Zważywszy, iż na mocy swej decyzji z 

dn. 10-go grudnia 1927 r. przyjęła do wia- 
domości: = 

Z jednej strony solenne oświadczenie 
przedstawiciela Litwy, iż Litwa nie uważa 
się w stanie wojny z Polską i wobec tego 
pokój panuje między temi dwoma krajami: 
z drugiej strony sólenne oświadczenie przed 
stawiciela Polski, iż Rzeczpospolita Polska 
uznąje i całkowicie uszanuje polityczną nie- 
zależność i całość terytorjalną Republiki Li- 
tewskiej. i 

Stwierdzajac, iž na skutek г№сей zawar- 
tych w decyzji Rady obie strony rozpo- 
częły bezpośrednie rokowania na: Konieren- 
cji w Królewcu, które „doprowadziły. do pod- 
pisania prowizorycznej ugody w celu zape- 
wnienia ulg dła mieszkańców z jednej i dru- 
giej strony linji administracyjnej polsko - 
litewskiej, oraz, że Strony doszły do wnio- 
sku, iż wskazanem jest kontynuowanie bez- 
pośrednich rokowań między jednym a dru- 
gim Rządem, w celu zawarcia umowy regu- 
lującej wymiany towarowe między dwoma 
krajami; Е 

Przyjmuje do wiadomości wysiłki podjęte 
przez obie strony, w celu zastosowania się 
do wskazań Rady „Ligi Narodów, jak rów- 
nież osiągnięte dotychczas wyniki; 

Wzywa Strony do kierowania się podczas 
rokowań literą i duchem rezolucji Rady z 
dnia l-go grudnia 1927, oraz raportem «p. 
Belaerts van Bloockland. 

Rada Ligi Narodów, 
-Zważywszy, że Pakt Ligi Narodów: na- 

kazuje, iż 

Z zastrzeżeniem i zgodnie z postanowie- 
niami, obecnie istniejących konwencyj mię- 
dzynarodowych, bądź tych( które będą za- 
warte w przyszłości, Członkowie Ligi po- 
czynią potrzebne zarządzenia dla zapewnie- 
nia i utrzymania wolności komunikacji i tran 
zytu, jak również słusznego traktowania han- 
dlu wszystkich Członków Ligi; 

Stwierdzając z drugiej strony, iż doku- 
menty. przedłożone Radzie  wzmiankują o 
przeszkodach, wprowadzonych dla wolności 
komnukacji i tranzytu; 

Zważywszy, iż na podstawie decyzii Zgro 
madzenia z dn. 9-go grudnia 1920, Dorad- 
czej Komisji technicznej do spraw komuni- 
kacji i tranzytu zostało powierzone „badanie 
oraz proponowanie środków zapewniających 
w każdej chwili swobodę komunikacji i tran- 
zytu; 

Postanawia wezwać Doradczą Komisję te- 
chniczną do spraw komunikacji i tranzytu do 
przedstawienia raportu Radzie o praktycz- 
nych środkach, które mogłyby być zasto- 
sowane, licząc się z międzynarodowemi zo- 
bowiązaniami pozostającemi w mocy w celu 
zapobieżenia wyżej wzmiankowanej sytuacji 
lub w celu złagodzenia jej ihiędzynarodo- 
wych skutków; 

Poleca Generalnemu Sekretarzowi, aby zą 
komunikował Doradczej Komisji technicznej 
dła spraw komunikacji i tranzytu niniejszą 
decyzję i wszelkie odnośne dokumenty. 

Doradcza Komisja techniczna dla 
spraw komunikacji i tranzytu będzie 
więc miała do zbadania sprawę komu- 
nikacyj kolejowych, pocztowych, tele- 
graficznych, telefonicznych i rzecznych, 
w związku z istniejącemi zobowiąza- 
niami międzynarodowemi w tym przed- 
miocie. 

Wobec tego, iż sprawa ta została 
przekazana Komisji nie w formie zatar- 
gu między Polską a Litwą Komisja 
przystąpi do wypełnienia swego. zada- 
nia, nie wzywając przedstawicieli 
Stron, co wcale nie wyklucza, iż w 
trakcie dalszego badania sprawy Ko- 
misja albo sama zaprosi Strony w ce- 
lu otrzymania od nich wszelkich wyjaś 
nień i informacyj, albo też powierzy pa 
rozumienie się ze Stronami jednemu 
lub kilku organom Komisji, którym zó- 
stanie powierzone opracowanie odpo- 
wiednich raportów. S.N. 

  

i + IWIENIEC — Sklep tytoniowy S. Zwierzyński. * | 

_ MOŁODECZNO — Kei 

  

ęgarnia T-wa „Ruch”, 

  

CENY UGUŁUSŁEN: wiersz milimetrowy 
oraz nadesłane milimetr 50 
żej. Zagraniczne 50% drożej. 

‚ miejsca. Terminy druku mogą 

Zamknięcie sesji sejmoGej, 
WARSZAWA, 25 3. (tel. wł. „Słowa”) Po trwających cały 

dzień, bo od godz. 1i-ej rano, obradach ' sejmowych i po prze- 
głosowaniu poprawek do budżetu, nadesłanych Izbie poselskiej 

  

przez Senat, wszedł na (trybuny min. Składkowski, zastępujący 
niedomagającego p. Bartla i odczytał pismo Pana Prezydenta 
Rzeczypospolitej, donoszące o zamknięciu sesji sejmowej. . 

, Marsz. Daszyński życzył posłom, a także ministrom Weso- 
łych Świąt. i 

Zamknięcie sesji sejmowej przyjęte zostało spokojnie przez 
cąłą łzbę. Narazie niema mowy o zbieraniu podpisów przez 
opozycję, celem domagania się zwołania sesji nadzwyczajnej. 
Dnia 20 kwietnia odbędzie się posiedzenie Klubu PPS. i wtedy 
ewentualnie zapadną podobne uchwały. W każdym razie przed 
tą datą żadnych kroków opozycja wszczynać nie zamierza. 

+ 

Sensacyjny list posta Hugenberga do Amerykan. 
Poglądy na pakt Kelloga,—-Stosunek do Traktatu Wersalskie- 
go.—Reparacje płacą Amerykanie. -— Potęga militarna En- 

tenty rošnie. 
*- BERLIN, 25.II1. PAT. Jak donosi prasa demokratyczna i lewicowa, 
przewodniczący stronnictwa niemiecko-narodowego, wielki wydawca i wła- 
Ściciel koncernu dziennikarskiego poseł Hugenberg rozesłał w trzech ty- 
siącach egzemplarzy do wielu wybitnych osobistości w Ameryce list, cha- 
rakteryzujący poglądy i stanowisko ideowo-polityczne stronnictwa niemiecko- 
narodowego. Hugenberg oświadcza w tym liście, że niemiecko-narodowi 
doceniają całkowicie znaczenie paktu Kelloga i wysiłków jego autora oraz 
Sympatyzcją z temi wysiłkami. Głosowanie niemiecko-narodowych przeciw- 
ko przystąpieniu Niemiec do paktu Kelloga uzasadnia Hugenberg tem, że 
niemiecko-narodowi nawet w tej formie nie. mogli się zgodzić na dobro- 
„wolne uznanie status quo, stworzonego przez traktat wersalski, który po- 
zbawić miał Niemcy suwerenności i sprowadzić do poziomu kolonii. Na- 
stępnie podkreśla poseł Hugenberg, że Niemcy nie są w stanie ponosic 
ciężary reparacyjne w rozmiarach dotychczasowych bez obcej pomocy i 
przytacza dalej, że dotychczasowe spłaty niemieckie dokonywane były z 
pożyczek uzyskanych przez Niemcy przeważnie z Ameryki. Niemcy od 
czasu umowy Dawesa nie mogą płacić żadnych sum bez tych właśnie 
środków. Dlatego to ciężary reparacyjne płacą właściwie Amerykanie, któ- 
rzy w ten sposób finansują militaryzm francuski i dostarczają Anglji środ- 
ków na budowę ekrętów wojennych. 

: W ten sposób—oświadcza dalej Hugenberg— Amerykanie dostarczają, 
"również marksizmowi niemieckiemu środków na przeprowadzenie ekspery- 
mentów społecznych w dziedzinie administracyjnej i 
Hugenberg oświadcza, że absolutnem kłamstwem jest twierdzić, jakoby 
dobrobyt w Niemczech wzrastał oraz jakoby Niemcy były zdolne do spłat 
reparacyjnych. Wzrastający ciężar długów niemieckich będzie musiał za- 
powiada poseł Hugenberg—w końcu oddziałać niszcząco na pożyczki i na 
walutę niemiecką. Dlatego też— oświadcza pos. Hugenberg—nie jest w inte- 
resie Stanów Zjednoczonych, chociażby ze względu na kapitał amerykań: 
ski inwestowany w Niemczech, popieranie takiego uregulowania kwestji 

gospodarczej. Poseł 

reparacyjnej, któreby przekroczyło zdolność płatniczą Niemiec. Tylko spra-' 
„wiedliwe rozwiązanie ostateczne da Nierrcom możność wykonania zadań 
wkładanych na nie z racji położenia geograficznego — mianowicie obrony 
świata cywilizowanego przed bolszewizmem. Gdyby Niemcy przez nieroz- 
sądną politykę ciężarów niemożliwych do. zniesienia zostały doprowadzone 
do rozpaczy, to zostałyby tem samem rzucone w objęcia bolszewizmu. 
Wówczas to, ale tylko wówczas, oświadcza poseł Hugenberg, stałyby się 
Niemcy prawdopodobnie istotnem niebezpieczeństwem dla całego Świata. 

Wyniki wyborów do parlamentu ifalskiego 
Faszyści wszędzie górą! 

RZYM, 25.II1. PAT. Wyniki wyborów w całem królestwie są nastę- 
pujące: liczba uprawnionych do głosowania wynosi 9.650.570. Głosowało 
8.650.140, czyli 89,65 proc. uprawnionych. Za ustrojem faszystowskim od- 
dano 8.506.576. Przeciwnych głosów 136.198. Pozatem pustych kartek lub 
głosów nieważnych było 6.824. Brak jeszcze ostatecznych wyników z kilku 
okręgów. 

Syfuacja w Meksyku nie polepsza się 
Bratobójcza walka trwa dalej. — Rząd zwycięża. 
MEKSYK, 25.11. PAT. Minister wojny Calles, głównodowodzący wojsk 

federalnych walczących z powstańcami, rdoniósł rządowi, że wojska jego 
prawdopodobnie zmuszą powstańców do przerwania w ciągu kilku dni 
oblężenia miasta Mazatlan. Gen. Carillo, komendant oblężonego miasta, 
doniósł do Meksyku drogą radjową, że naskutek bitew, toczących się w 
okolicach Mazatianu, powstańcy musieli się coinąć z większości dalej wy- 
suniętych placówek. ‚ 

Rokowania o wielką pożyczkę dla rolnictwa 
na dobrej drodze. 

PARYŻ, 26 III. Rokowania w przedmiocie długoterminowego kredytu 
dla rolnictwa polskiego toczą się w dalszym ciągu z poważnemi widokami 
pomyślnego rezultatu. 

Prowadzi je obecnie dyr. dep. min. skarbu Broniewski, albowiem min. 
Meysztowicz powrócił już do kraju. , 

Chodzi o stworzenie grupy banków irancuskich, angielskich i amery- 
kańskich, grupy będącej zagranicznym kontrahentem projektowanego Cen- 
tralnego Banku Ziemskiego. - Grupa zagraniczna wyśle do Polski specjalna 
delegację dla załatwienia szeregu spraw formalnych, oraz zredagowania sta- 
tutu banku. Nie jest to sprawa prosta, jeżeli zważy się, że Ziemski Bank 
Centralny będzie nadbudową dla czterech banków ziemskich i dwóch pań- 
stwowych, z których każdy niemal ma inny statut, oraz pracuje według od- 
miennych norm.Ė й 

W skład grupy zagranicznej wejdą przedewszystkiem banki, które 
uczestniczyły w wypuszczeniu polskiej pożyczki stabilizacyjnej. We Francji 
interesują się tą sprawą także wielkie instytucje depozytowe, jak „Credit 
Lyonnais“ lub „Societe Generale", rozporządzające wielkiemi kapitałami, 
szukającemi pewnej lokaty.; : . ы 

Mówi się dalej,. že pierwsza transza obligacyj banku centralnego wy- 
niesie 25 do 40 miljonów dolarów. Trudność polega nie na wysokości owej 
transzy, ale w tem, aby udzielony kredyt nie był zbyt drogi. $ 

Pozatem sprawa min. Czechowicza tendencyjnie przedstawiana przez 
propagandę niemiecką, nie stwarza dla rokowań korzystnej atmosiery. 

ю 

jednoszpaltowy na str. 2-eį i 3-ej 40 groszy. Za tekstem 15 groszy. Komunikaty 
. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W N-ch świątecznych oraz z prowincji 0 25 proc. dro- 

Š łoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 5096 drožej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co do 
być przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 groszy. 

graniczne nie wpływały, wreszcie nie 
ulega wątpliwości, że w myśl przysło- 
wia „biednemu wiatr w oczy”, takiemu 
sejmowemu rządowi zwaliłby się na 
kark przednówek i wszystkie kry pły- 
nące po.Wiśle, Sanie, Warcie, Nie- 
mnie i Wilji, popłynęłyby takiemu rzą- 
dowi za kołnierz. Rząd sejmowy upa- 
dałby co tydzień, co tydzień tworzyły 
by się inne ugrupowania, nowe partje, 
to centrolew, ta centropraw, posłowie 
B. B. mieliby robotę co piątek, obala- 
jąc nowe gabinety, powstałby chaos 
całkowity, anarchja i klęska gospodar- 
cza, po trzech, po dwuch miesiącach 
takich rządów, jak już pisaliśmy, wszy- 
stko co żyje w Polsce stałoby na «klę- 
czkach przed miejscem pobytu Mar- 
szałka i błagałoby go: „Rób co chcesz, 
mów co chcesz, tylko rządź”. 

Wtedy, gdy Marszałek wrócił, to 
oktrojowanie przez Niego konstytucji, 
nie nazywałoby się oktrojowaniem lecz 
tylko uprzejmością z Jego strony. 

* Widzę już jak czytelnik się zżyma 
i jak się na mnie gniewa za brak patrjo- 
tyzmu, za chęć narażenia Polski na ka- 
tastrofę gospodarczą. Dobrze! Zga- 
dzam się całą swoją koncepcję uwa- 
żać za żart, za żart — macabre. 
Lecz wobec tego poproszę czytelnika, 
który nie chcę, aby Polskę spotkała naj 
gorsza, jaka może być klęska gospo- 
darcza, gorsza i niebezpieczniejsza od 
przegranej wojny, aby spróbował prze- 
konać przynajmniej zaperzonych ende- 
ków. Przecież: albo — albo. Albo rozu- 
mie się, że ustąpienie tego rządu spo- 
woduje katastrofę gospodarczą i wtedy 
współpracuje się i popiera ten Rząd, 
albo uważa się, że powinny przyjść 
rządy lewicy. Endecja wyraźnie prag- 
nie rządów Sejmu, to znaczy rządów 
lewicy. Na dzisiejszem posiedzeniu p. 
p. endecy oświadczyli, że gotowi są 
udzielić kredytów na walkę z komuni- 
zmem tylko pod tym warunkiem, że 
Sejm a nie minister spraw wewnętrz- 
nych będzie zarządzał temi pieniędzmi 
i niemi dysponował. Doskonale. Sejm, 
w skład którego wchodzi dwudziestu- 
kilku jawnych komunistów ma się zająć 
walką z komunizmem. Czyż gdyby 
nam chodziło nie o Polskę, lecz o en- 
deków, ta czyż nie wart jest taki cały 
„obóz narodowy* po jednym takim 
koncepcie oddania w ręce lewicy, aby 
nareszcie się nauczył, że nie można 
przekraczać granic bezmyślnej dema- 
gogji. * Cat. 

Wygrane  loterji państwowej 
W.16-tym dniu ciągnienia 18-tej Pań 

stwowej loterji padły następujące  wy- 
grane. | > 

25.000 zł. wygrał Nr. 118467. 
Po 10. zł. wygrał Nir: 21489 

86786 
Po 5.000 zł. wygrały N-ry; 37534 

141766 
Po 3,000 zł. wygrały N-ry: 30221 51526 

51760 70638 74703 89911 90599 
Po 2000 zł. wygrały N-ry: 7332 97731 

106801 115603 166928 169613 
Po 1000 zł., wygrały N-ry: 6537 12283 

17203 18146 47834 74177 84630 90134 97468 
111418 113181 119395 124131 135436 136220 
162788 174553 : > 

Po 600 zł. wygrały N-ry. 3167 5272 
6249 13798 15658 15782 17928 21429 24606 
25362 25192 28878 30704 31652 48963 51951 
60979 73702 73797 79298 81239 , 89793 
110667 129774 142872 148934 163813 
166954. 

Po 500 zł. wygrały N-ry: 1231 1806 
2696 3295 3505 6050 6114 6258 9298 9905 
11140 13940 14249 15105 15455 19521 
20319 20342 21406 21865 22566 23794 24553 
24679 24846 26015 26043 '26252 26509 26737 
21190 28428 30272 30327 31291 31429 32558 
32668 34848 36986 37387 37515 37939 38061 
38950 41760 43620 43878 45865 46315 
50616 5.968 51828 53815 55603 
55711 56031 56115 57269 57424 59208 60630 
65741 67086 67611 67662 68002 69378 
70231 70584 71212 71600 72394 72846 
72847 73024 75006 76136 „76650. 71413 
17415 11760 78490 78775 83258 86673 89781 
90844 93071 94437 94843 96168 96751 97692 
100982 104605 109709 110295 110318 110849 
114450 116996 117090 118515 121757 121844 
125565 125599 126253 127693 130183 130279 
133451 138444 139894 139925 140937 142454 
143612 143651 144375 145651 148656 149386 
149978 151855 155036 155846 156598 157140 
158916 159390 160770 164707 165149 165960 

a 166785 167203 168288 170985 171637 
173938. 

[= OR ZAK AOR SRA OCZNA 

Diiarności Sz. Czyfelnikbw 
polecamy wdowę po pułkowniku arm. 
ros. schorowaną i dlatego niezdolną £- 

a do żadnej pracy znajdującej się w 
opłakanych warunkach materjalnych. 
Łaskawe oiiary przyjmuje Adm. Słowa 

dla M. M   
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Ś. p. ks. Sfanisław Bohel. 
Przed kilku dniami zmarł w  Dunitowi- 

czach proboszcz miejscowy ks. Stanisław 
Bobel, urodzony w 1889 roku w Białymstoku 

Zmarły skończył szkołę realną w Wilnie 
studjował teologję w Wilnie i w , akademii 
duchownej w Petersburgu, któr ukończył 
ze stopniem licencjata teologji w 1915 roku. 
Święcenie kapłańskie otrzymał z rąk Ś. p. ar- 
cybiskupa Cieplaka. Pierwszem stanowiski 
Zmarłego był wikarjat w Drui skąd prz 
na prefekta szkół w Dziśnie, poczem wyzna- 
czony został proboszczem w Drui. 

Od marca 1922 r. był proboszczem w 
Postawach, a od kwietnia 1924 r. w. Duniło- 
wiczach. 

Cichy i pracowity ś. p. ks. Bobel praco- 
wał w niezwykle trudnych warunkach, toteż 
wystarczyła niezbyt wielka niemoc, aby zła- 
mać wątły organizm. Zmarły pracował osta- 
tnio dla sprawy unickiej na Kresach. 

     
   

  

Bolączki szkołne. 

Po debatach politycznych, czy stawiać 
szkoły, czy nie, uchwalić kilka miljonów na 
budownictwo gmachów szkolnych, czy też 
przejść nad tem do porządku dziennezo -— 
ucichło, — z m „jak to u nas zwykle 
jakoś tam będz Od czasu do czasu wyn!- 
knie się komuś sygnał alarmowy — Lada 
się statystykę, według spisów dzieci, pcze- 
ważnie jeszcze błędnych, z których okazuje 
się, że za lat kilka 50 proc. dzieci zmuszony zin 
będzie do uczenia się pod firmamentem nie- 
ba, co jednak ze względu na nasz klimat, 
nie może być kwestją realizacji. 

„Ale jakoś tam będzi Zdawałoby się 
więc, że w chwili obecnej, warunki lokalae 
przedstawiają się jeszcze dość różowo, je- 
żeli nic, lub mało się robi, by uniknąc nie- 
dalekiej katastrofy budowlano - szkolnej. 

Zajrzymy jednak na wieś, do ubogiej je- 
dno - klasówki, mieszcz ię w lokalu wy- 
najętym — o małych enkach, gospo: 
skim piecu — i powierzchni posadzki okolo 
20 mtr2 na której 50 lub więcej par nóg t- 
pie... I cóż tedy robić z przepisem, że na I m2 
ma wypadać I uczeń? A takich szkołek no- 
siadamy wiele, wiele... Są one rozsiane na 
całym obszarze Rzeczy 
szawie za$ mało się ich „widzi, 
wybierze się w głęboką prowincję wy 
dygnitarz szkolny? Jeżeli się zaś odw. 
to tylko poto, by ugrzęznąć z autem, bry- 
czkę połamać, a konie inspektorskie zamę- 
czyć, z racji fatalnych dróg i grobel. A że 
szkoły w X. miejscowościach istnieją, to się 
przecież widzi ze statystyki, no i z many 
naszpilkowanej chorągiewkami... 

Ciężar budowy szkół leży na samorzą- 
dach. Są bardzo często wypadki, że chło! 
(mówię o wsi) samorzutnie oddają na rz 

szkoły kawał gruntu, ba, dają robociznę, by 
tylko dano im drzewo na budowę. Oni, ta 
więc jak się ogólnie mniema ciemnota widzą 
wyraźnie groźny stan lokali, katorg zdro- 
wotnych, — chcą się dobrowolnie opodat- 
kować na rzecz budowy szkoły — Pomy- 
ślałby kto — acha, to pewnie w Małopolsce, 
lub Kongresówce, bo wieś tam kulturalniej- 
sza Ale gdzież tam! — Na Wileńszczyźnie, 
ww miejscowości najbardziej rusyfikowanej, a 
najwięcej może ciemnej (jak się jeszcze też 
mniema). 

Czyż to nie jest, jakby rzuceniem ręka- 
wicy w oczy tych członków sejmików, rad 
gminnych i t.p. którzy czują wielkie preten- 
sje do inteligencji, a gdy chodzi o uchwale- 
nie budżetu szkolnego — głośno protestują? 
którzy hamują budowę szkół, targują się o 
parę złotych na zakup nawet tak niezbędnego 

- sprzętu szkolnego jak... spiuwaczki, w chwi- 
fi, gdy cała praca wraz ze społeczeństwem 
podjęła akcję przeciwgruźlicz ą, której to 
zarodkiem bywa często... szkoła? 

Trzeba wiedzieć, że frekwencja w szko- 
łach kresowych nie jest frenkwencją z przed 
lat kilku, kiedy to chłop płacił „sztraf” za nie 
przysłanie dziecka do szkoły. Dziś nadszedł 
czas pełnej frekwencji nawet wiosną i jesie- 
nią t.j. czasu roboczego czas pełnej świado- 
mości ludu, że szkoła nie jest tylko domem 
zabaw i gier, czy też tam lepienia kogutków, 
— wycinania „cacek* na które narzekają je- 
szcze dotąd panowie „radni*, ' uważając 
wciąż nauczyciela za darmozjada, przecha- 
dzającego się z laseczką i pobierającego wy- 
sokie pensf: 

Ale to już taka jego garbata dola... Dosta- 
łeś gruźlicy w szkole „wyleją cię* bo zara- 
zisz wychowanków. Nie zdajesz egzaminu— 
uchodź! Nie podobasz się wójtowi, hrabie- 
mu, czy proboszczowi, — to się przenoś nż 
swój koszt. 

Żnany przeważnie jest los nauczyciela, 
jeśli uwfeńczono jego zawód przekleństwem 
„..żebyś cudze dzieci uczył”. 

Koniec końcem, mówi się, „że jakoś tam 
będzie”, podczas gdy dziś już jest źle, — a 

 jeżli się z budową prawie nic nie robi, to 
dajcie panowie „radni* chociaż najprymi- 

    
  

    

   
    

  

  

   

      

  

  

   

    

  

  

    

      

tywniejsze sprzęty szkolne, by w odz 
dzieci pozostawionej w sieni, nie „gwarzyła 
trzoda chlewna, by prądki gruźliczne składa- 
no w odpowiednie naczynia... by dzieci na- 
wpół siedząc nie pisały w rozklekotanych 
arymitywnych ławkach i t.d. 

Blade, zmęczone, źłe odżywiane twarzycz- 
ki dzieci proszą ,Was* dajcie! Zanim wysta- 
wicie budynek, Wisła może wyschnie, — to 
wiemy, ale teraz jest źle, bo brak nam naj- 
prymitywniejszych sprzętów. 

Pieniędzy nie macie? Znajdą się tak, jak 
się znachodzą na rzeczy mniej ważnie i pilne, 
tylko naturalnie nieszkolne: zaś żeby nie po- 
tępiać całkiem, więc czasem i szkolne, lecz 

mniej pilne — i to dla szkoły uprzywi- 
lejowanej, a więc pieniądze, które się zna- 
chodzą na zakup np. instrumentów muzycz- 
nych dla orkiestry szkolnej w postaci man- 
dolin, gitar i t.p. jak to miało miejsce w miej 
scowości „B*. maleńkiej mieścinie nieledwie 
że wsi, Podobnych wypadków jest w Polsce 
więcej... 

Wygląda to przynajmniej tak —że bur- 
mistrz małej mfeściny urządza huczne imie- 
niny, każąc grać orkiestrze. przed swemi о- 
knami, w której sam bierze udział dla bra- 
ku kompletu, widzów i zainteresowania. 

A może ta orkiestra szkolna złożona z 
gjtar, mandolin, bałałajek przyczyni się do 
uwypuklenia, większego nastroju i powagi 
obchodu — pochodu Świąt narodowych? — 
Ej, chyba że nie! 

Nadając się za to wyjaśnienie na urzą- 
dzenie „serenad“ w księżycowe, ciche, letnie 
wieczory — pod oknami „kochanek* do któ- 
rych, chyba że drzemią jeszcze serca mło- 
dzieży szkoły powsz. w łatach od 7 do 15. 

Więc inne szkoły, zbierając się w daną 
miejscowość, przypuśćmy 3 maja, nie zechcą 
pójść pod takt marsza „serenadowego“ bo 
popsuł oby to raczej powagę i charakter po- 
chodu - uroczystości. 

Ale świat taki już jest — lubi przeciwień- 
stwa: — podczas gdy jedni płaczą, drudzy 
ironicznie chcą im akompanjować „serena- 
dą”. 

  

      

Falewski Tadeusz. 

MOŁODECZNO. 

— Zebranie związku Ziemian. We czwar 
tek 7. Ill. w lokalu gimnazjum odbyło się ze- 
branie ziemian pow. Mołodeczańskiego. Li- 
czny zjazd przeszło 30 osób, pomimo mro- 
zu i zamieci, niedogodnej komunikacji kole- 
jowej, a często odległej przestrzeni końmi, 
dał dowód wielkiego zainteresowania i zro- 
zumienia wspólnych interesów i doniosłej 
pracy. Nie zabrakło też i pań w gronie ich, 
znalazła się stale mieszkająca w Warszawie 
pani inż. Zejferdowa, która dla wzięcia udzia 
tu w spólnych naradach potrafiła oderwać 
się od osobistych interesów, był też p. M. 
Sielużycki przestawiciel domu roln . - handlo- 
wego w Lidzie ,ks. Ludwik Czetwertyński . 

Obszerny porządek dzienny wywołał wie- 
le zainteresowania przybyłych. 

Otworzył zebranie i przewodniczył p. Pre 
zes Jan Puciata, na wstępie składając spra- 
wozdanie ze zjazdu delegatów w Wilnie w 
Radzie Wojewódzkiej Zw. Ziemian., infor- 
mując o prolongacie dawnych kredytów sie- 
wnych, rozłożenie ich na trzy lata, o udzie- 
leniu przez Bank G.K. nowych kredytów sie- 
wnych na bieżący sezon wiosenny na pow.ł 
Mołodeczański w sumie 75 tys. zł. pol. 

Wiełki nacisk kładł sprawozdawca na to, 
aby ziemianie nie negowali żądań R. Nacz. 
Organizacyj Ziemiańskich, składając kwestjo- 
narjusze Oo stanie swoich warsztatów rol- 
mych przed wojną, oraz po wojnie i w cza- 
sie obecnym, oraz o niepomiernych obcią- 
żeniach podatkowych, także o stanie gospo- 
darstw leśnych które to da ne są niezbęd- 
nym materjałem dla sporządzenia  wykre- 
sów na wystawę poznańską. 

Oburzenie zebranych wywołało gdy spra- 
wozdawca wspominał o decyzji p. min. Sta- 
niewicza o nadkontyngencie wywłaszczania 
na Wileńszczyźnie. 
Poinformował też o organizujących się na 
Wileńszczyźnie komitetach pomocy  głodu- 
*jącym. 

Po przejściu do omawiania dalszych pun- 
któw porządku dziennego zadecydowano u- 
rządzić wspóln ą wycieczkę na wystawę do 
Poznania, na którą już się zapisało 33 osoby 
leń uważane będzie za nielegalne. 

Ożywioną dyskusję wywołała kwestja zor 
ganizowania na terenie mołodeczańskim kół 
„porad sąsiedzkich". Wykazując wielkie zro- 
zumienie w korzyściach zorganizowania ta- 
kowych kół Zebranie wypowiedziało się za 
możliwością dwuch takich kół w okolicy Po- 
łoczan i Gródka, trud uruchomienia tych kół 
łaskawie wziął na siebie p. Wł. Konarzew- 
ski z Anulina. 

Wreszcie na porządek dzienny z inicjaty- 
wy p. p. Puciaty, Konarzewskiego, Chełchow 
skiego i ydyńca wysunęła się sprawa utwo- 
rzenia w Mołod. swojej placówki rolniczo - 
handlowej, po dłuższej dyskusji jednogłośnie 
przyjęto uchwałę założenia spódzielni Rolni- 

>; LUW U 

Zeppelin już wyleciał w podróż naokoło Świata 
MARSYLJA, 25. Ill. PAT. Sterowiec Zeppelin, któr 

hafen o godz. 0. 54, przeleciał nad Marsylją o godz. 7,4 
wschód. 

odleciał z Freiedrich- 
rano, kierując się na 

Przeciwnicy faszyzmu nie mają powodzenia 
BAZYLEA, 25. Ill. PAT. Międzynarodowa manifestacja antyfaszystowska, 

zakończyła się fiaskiem. W Bazylei i Ziirichu dokonano kilku aresztowań. 

Heimwehrowcy biją się z rohofnikami 
WIEDEŃ, 25. 1. PAT. W mieście Graz doszło wczoraj 2 okazji ćwiczeń 

Heimwehry do starcia z robotnikami, w przebiegu którego 4 członków Heim- 
wehry i 6 robotników odniosło ciężkie rany. 

RZ EOAKAZ ОА ТН 
M ©. ADĄINISTRACJI. 

Prosimy naszych Sz. Sz. Prenumeratorów o 

wyrównanie należności 

dnia 1 kwietnia b. r. 

Il-gi kwartał. 

abonamentowych do 

oraz o przedpłatę na 

i 

Czytajcie Myśl Motarstwowa 
jedyny organ młodego konserwatyzmu w Polsce. 

REDAKCJA i ADMINISTRACJA 

Poznań, Lieszkowskiego 9. = 

Piwo Warszawskich Zjednoczonych Browarów 

p. f. Haberbusch i Schiele 
PORTER, CIEMNE, DUBELTOWEi JASNE. 

Zamówienia na dostawę do domu przyjmuje do Wiel. Piątku 
włącznie, Hurtowy Skład - Wilno, ul. Kopanica 12, telef. 882. 

  

Uznana w eałej Polsee za najlepszą 
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HGRBATA 

KOPERNIKIEM 
Skład Główny 

WARSZĄWA—BRACKA 23. 
WARSZAWSKIE TOWARZYSTWO HANDLU HERBATĄ 

A. Dlugokęcki — W. Wrześniewski — Sp. Akc. 
Przedstawiciel—St. Zatorski, Wilno, ul. Jakóba Jasińskiego Nr. 1. 

  

Handl. z pięciuset złotowym udziałem. | 
Natychmiast jako udziałowcy zapisali „się 

1) Dom Roln. handlowy „ks. Ludwik Cze- + 
twertyński* w Lidzie, pp. 2) Drucki - Lu- 
becki, 3) Chełchowski, 4) Janiszewski, 5) 
Karnicki, 6) Konarzewski, 7) Odyniec, 8) 
Pilecki, 9) Puciata, 10) Piotrowski, 11) Stra 
szyński, 12) Sztyler, 13) Szpilewski, 14) Zej- 
$erdowa, 15) Wołczaski. 

Niedługo zastanawiano się nad wynaję- 
ciem od hr. Zdzisława Tyszkiewicza loka- 
lu, położonego w okolicy dworca i stąrostwa, 
gdzie mają się zainstalowac Zw. Ziem., Tow. 
Roln., i noewo-powstała spółdzielnia roln.- 
handi. Zebrani z radością poparli urzeczywi- 
stnienie tego projektu, bowiem zakończy się 
wykorzystywanie grzeczności Dyrekc. Gim- 
nazjum p. Jacuńskiego, który chętnie dotąd: 
udzielał zfemianom lokalu. 

Nowowynajęty lokal da możność nie tyl- 
ko zgromądzaniu się ale i nocleg przyjezd- 
nym ziemianom, oraz stajnię dla koni, o co 
tak trudno w Mołodęcznie. 

Zapadła też decyzja przyjęcia przez Zw. 
Ziemian agentury „Snop'. 

Obecny. 

назнопочнивнинаениннонсенна 

Zatwierdzone przez M. S$. W. 

BIURO REKLAMOWE | 
Stefana Grabowskiego 

w Wilnie 

ul. Garbarska 1. Tel. 82. 

Przyjmuje NEKROLOGI 
i wszelkie OGŁOSZENIA 
do „SŁOWĄ* i innych 

piśm na warunkach 

SPECJALNIE ulgowych. 
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Wizyta Wilhelma 
Było ta w roku 1888-tym. Cesarz 

Fryderyk Hl-ci tylko co umarł po dłu- 
giej chorobie — Wilhelm Il-gi wstą- 
pił na tron. Niezwłocznie zaczął on 0- 
bjeżdżać wszystkie większe dwory euro 
pejskie — chciał zawrzeć osobistą zna- 
jomość z każdym monarchą oddziel- 
nie. W październiku przybył da Rzy- 
mu. Ówczesny papież Leon XIII wielce 
przejęty krzywdą wytządzoną stolicy 
apostołskiej przez bezprawne zagarnię- 
cie jej terytorjum starał się nawiązać 
bliższe stosunki z mocarstwami w na- 
dziei, że one wpłyną na króla włoskie- 
go Humberta. Wilhelm pragnął wyzy- 
skać tę okoliczność i zbliżyć się do pa- 
pieża, uczynić go przychylnym dla Nie- 
miec. 

Nazajutrz po przybyciu do Rzymu 
Wilhelm, który był oficjalnym gościem 
króla Humberta'i mieszkał w Kwiryna- 
le złożył wizytę papieżowi. Ceremonjał 
i marszruta zostały ułożone w najdro- 
bniejszych szczegółach. Cesarz zjadł 
obiad w poselstwie pruskim i stamtąd 
powozami  przewiezionemi z Berlina 
specjalnie na przebycie tego krótkiego 
dystansu — udał się do Watykanu. 

Chodziło o to, że stosunki między 
papieżem a Włochami były wówczas 
ogromnie naprężone — Wilhelm przy- 
bywając z gmachu poselstwa, który był 
eksterytorjalny i własnemi powozami 
przestawał być gościem włoskim i wi- 
zyta jego miała należyte pozory: ce- 
sarz niemiecki odwiedzał Watykan, o 
Włochach i bytności Wilhelma w Kwi- 

Męczemicy na wyspach Sołowieckich. 
Tygodnik łotewski „„Mahras vehst- 

nesis* (Nr. 1l z rb) podaje niektóre 
szczegóły z życia więzniów na wyspach 
Sołowieckich. 

Obecnie jest tam okoła 11.000 wię 
zniów, przeważnie ludzi wykształco- 
nych, cierpiących za swoje przekona- 
nia religijne, bądź polityczne. Wśród 
nich jest T2 biskupów, z których jeden 
katolicki,, mianowicie JE ks. biskup Bo 
lesław Słoskan, reszta zaś prawosław- 
ni. Duchownych, kapłanów, jest dużo; 
katolickich księży jest 18, do których 
nalcży nadto zaliczyć dwóch alumnów, 
Waronkę i Tisowskiego. Z księży zno- 
szą tam dotychczas katusze: ks. ks. 
Aleksander Mikołaj, Chomicz Paweł, 
Dejnis Wincenty, Fiodorowicz Cezary, 
prałat Fiodorowicz Leonid, Filip Adolf, 
Jemieljanow Potapjusz, llgin Wincenty, 
Krywienszuk Wiktor, Siwicki Kazimierz 
Stysła Bazyli, Szawdzinis Mieczysław, 
kanonik Trojgo Jan, Wersocki Jan i in 
ni, których nazwiska są jeszcze nie zna 
ne. 

Więzniowie cierpią bardzo od chło- 
du i głodu. Całem ich pożywieniem jest 
czarny, suchy, często spleśniały i w 
niedostatecznej ilości udzielany chleb, 
suszona, nadgniła ryba i woda. Miesz- 
kają w małych, przeważnie ziemnych 
celach, o jednym okienku, nieopala- 
nych. Wilgoć i brak powietrza dobija- 
ją więźniów. W małej celi liczba wię- 
źniów dochodzi zazwyczaj do. 70; z 
braku powietrza mdleją lub umierają. 
Muszą pracować w tamtejszych borach 
mając robotę, wyznaczoną ponad siły 
więznia. Kto nie wykona wyznaczonej 
roboty, musi pracować bez posiłku w 
nocy. Brak łóżek i ubrania brak najele- 
mentarniejszych wymagań higjeny, do- 
kuczliwie owady zwiększają niepomier- 
nie dolegliwości więźniów. To też co- 
dziennie umiera po kilka osób. W ub. 
roku zabito ks. prof. Józefa Biełohoło- 
wego oraz zmarł w nocy podczas rąba- 
nia drzewa ks. notarjusz Dominik Iwa- 

now. Ogółem w roku zeszłym zmarło 
od głodu i zimna 3.214 osób. 

Czy wie o tem Liga Obrony praw 
człowieka? 

ll u Leona XIll. 
rynale zapominało się oficjalnie. 

Przyjęto Wilhelma z wielką pompą. 
Leon XIII-sty oczekiwał go na progu 
swych prywatnych apartamentów i za- 
prowadził niezwłocznie do swego gabi- 
netu Zaraz też zaczął mówić o sprawie, 
która go pasjonowała mianowicie a tru 
dnościach i niedogodnościach wynik- 
łych z zagarnięcia Rzymu przez Wło- 
chów. Rozmowa trwała niespełna 10 mi 
nut gdy z przyległego salonika dolecia- 
ły jakieś krzyki, jakiś harmider —drzwi 
otworzyły się gwałtownie i do gabine- 
tu wpadł książe Henryk, młodszy brat 
Wilhelma. 

Co się stało? 
Było umówione, że książe Henryk 

przybędzie do Watykanu w godzinę po 
bracie i zastanie przezeń przedstawio- 
fy papieżowi, ale wielu osobom z dwo 
ru pruskiego zależało na tem by rozmo- 
wa cesarza z Leonem XIlll-tym nie trwa 
ła długo. Sam Henryk, który był po- 
dówczas mistrzem masonerji pruskiej— 
chętnie zgodził się na tę zmianę pro- 
gramu. Wyruszył tedy wnet po Wilhel- 
mie i przybył do Watykanu gdy go się 
tam zgoła nie spodziewano. 

Prałaci nie chcieli go rzecz prosta 
wpuścić motywując, że papież rozma- 
wia z cesarzem. Herbert  Bismark, 
syn sławnego Bismarka, który towarzy- 
szył księciu oświadczył grubijańsko, że 
„książę z krwi królewskiej nie czeka 
w przedpokoju i odepchnąwszy szwaj- 
cara sam otworzył drzwi poczem we- 
pchnął księcia Henryka do gabinetu. 

Takie pogwałcenie etykiety było 0- 
czywiście skandalem. Leon XIII-sty nie 
mógł skończyć rozmowy o którą mu 
tak chodziło, arogancja młodego księ- 
cia wzburzyła go przytem do głębi. 
Tylko zawdzięczając taktowi i pano- 
waniu nad sobą nie wybuchnął i nie 
okazał swej nieaprobacji. 

Wieczorem tegoż dnia na bankiecie 
w Kwirynale Wilhelm wzniósł toast za 
króla Humberta zaczynając swą prze- 
mowę. od słów: „Tutaj w tym pałacu, 
który do Was tak słusznie naležy“.. 

Leon Xlll-sty oświadczył później, 
że nigdy podobny airont go nie spot- 
kał i nigdy nie widział tak wulgarnych 
ludzi jak Wilhelm i Henryk Hohenzo- 
llern. 

Wizyta cesarza w Watykanie ma- 
jąca zbliżyć papieża do Niemiec i zwią- 
zać go z Wilhelmem odniosła wręcz 
przeciwny skutek: Leon XIII wzmógł 
bardzo widocznie stosunki przyjazne 
między Watykanem a Francją. 

  

BURAKI  Eckendorfy żółte i czer- 
wone 

Mamuty, 
Półcukrowe. 

MARCHEW białą z zieloną główką, 
St. Valery, 
żółto-pomarańczowa. 

„Najwcześniejszy Nie- 
mierczański 

Q * m © 

znanej hodowli nasion „K. Buszczyf- 
ski i Synowie" £811- 1 

posiada na składzie 

WILEŃSKI SPÓŁDZIELCZY 
SYNDYKAT ROLNICZY 

w Wilnie, ul. Zawalna Nr. 9. 

WE WE WY CY EBY WY W TW MW CY WU 

  

Siewniczki i wypielacze ręczne 

„PLANET Jr" 
Świetne narzędzia amerykańskie, 

niezbędne przy uprawie rządowej wa- 
rzyw oraz roślin pastewnych jak bu- 
raki, marchew i t. p. : 

poleca 

ZYGMUNT NAGRODZKI 
Wilno, Zawalna 11-a zo   
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WIECZÓR POETÓW WILEŃSKICH. 
Pani Wanda Dobaczewska, pp. 

Witold Hulewicz, Tadeusz Lopalew- 
ski i Jerzy Wyszomirski o sobie i 
swych poezjach. 

Utartym już zwyczajem, kilku z 
pośród poetów wileńskich urządziło 
w dniu 21 marca wieczór swej poezji. 
Nowością tego wieczoru były wyzna- 
nia tych poetów o samych sobie, wy- 

znania, które poprzedziły recytację ich 
utworów przez artystów Reduty z Ja- 
raczem na czele. 

Usłyszeliśmy cztery nierówne na- 
strojem, metodą i treścią przemówie- 

| nia, których cechą wspólną był, ogól- 
nie mówiąc, brak bezpośredniości i 

poza. Jak na poetów—zarzut dość 
ciężki. Szukajmy więc czemprędzej wy- 

" tłumaczenia takiego stanowiska poetów 
wobec publiczności. Zdaje mi się, iż 
płynęło ono poprostu z pewnej wstyd- 
liwości mówienia o sobie. To deli. 
katne uczucie zażenowania wobec ko- 
nieczności  autocharakterystyki, lub 
wywnętrzania się publicznego na tle 
własnej twórczości u poetów, stoją- 
cych jeszcze na progu swej twórczo- 
šci, a więc wobec czegoś bliżej dla 
ogółu nieznanego — podyktowało o- 
wym poetom formę niezawsze dopa- 
sowaną do ich treści wewnętrznej,,do 
oblicza poetyckiego i, odwrotnie — 

treść narzuconą zewnętrznemi oko- 

licznościami: potrzebą mówienia o so- 

bie wobec przypadkowo zebranego 
audytorjum. : 

Fakt ułożenia programu wieczoru 
w ten sposób, by recytacje poezyj 

poprzedzić przemówieniem „na mar- 

ginesie własnej twórczości"  zemścił 
się na szczerości wypowiedzi poety- 
ckiej. Z narzuconej formy wieczoru 
nikt z poetów nie wyszedł w pełni 

  

zwycięsko: to znaczy pozostał samym 
sobą. Każdy w formie mniej lub wię- 
cej dociągał, lub nadbudowywał swą 
indywidualność do konieczności prze- 
mówienia i tteści tego przemówienia. 
Słowem, w zarodku pomysłu zniwe- 
czono jego wartość: szczerość poety- 
ckiej spowiedzi zastąpiono wstydliwym 
listkiem skromności, lub żartów na 
temat swojej twórczości—albo nadbu- 
dowywano teorję do przyszłej swej 
twórczości. I jedno i drugie nie zbli- 
żyło nas bynajmniej do tajemnic twór- 
czości poetyckiej autorów naszych i 
nie ukazało nam ich indywidualności 
prawdziwej pełniej, niż sami to do: 
strzec potrafimy, niezwodzeni autore- 
feratami poetów „na marginesie wła- 
snej twórczości...* 

To wstępne wyjaśnienie uważałem 
za konieczne, by móc szczerze, prosto 
i jasno powiedzieć, co myślę o twor- 
czości tych poetów. Jak sobie segre- 
guję wartości poetyckie ich wiersza. 
Wymagając szczerości od poetów, bę- 
dę sam Szczery, co mi nie wezmą 
chyba za złe wymienieni poeci. 

Lecz przedtem jeszcze przyjrzyjmy 
się ich wyznaniom na temat własnej 
twórczości i postarajmy się oddzielić 
„w nich to, co jest istotną wypowie- 
dzią ich indywidualności od tego, co 
stanowi naleciałość i przymus obra- 
nej formy—mówienia o sobie. 

Jest w zwyczaju, zresztą dobrym 
i słusznym, że krytyk zasadniczo po- 
winien mówić o dziele autora, nie 
zaś o autorze samym, dopóki zwla- 
Szcza autor ów żyje, a tembardziej 
jest u progu swej twórczości. Zasada 
ta nie obowiązuje wprawdzie samych 
autorów, ale z tytułu tego, że jest 
zasadą, powinna raczej, obowiązywać 
zarówno krytyków, jak i autorów. 
Poeci jednak, (poeci wogó!e) są indy- 
widualistami. Zapanować nad chęcią 

mówienia o swych przeżyciach przy- 
chodzi im z trudnością. | bodaj jest 
to prawdziwą ich zaletą, jeśli o prze- 
życiach swych przemawiają do nas 
kształtem artystycznym — owocem swe 
go natchnienia i swej pracy — twór- 
czością. Im poeta szczerszy, im peł- 
niej jest sobą—tem mocniejszy wy- 
raz artystyczny jego twórczości. 

Skoro poeci wileńscy zdecydowali 
się poprzedzić swą twórczość arty- 
styczną uwagami o sobie w mowie 
niewiązanej—zamierzali zapewne zbli- 
żyć nas do swej twórczości przez po” 
danie nam faktów, umożliwiających 
bliższe zetknięcie się i wniknięcie w 
procesy twórcze ich indywidualności 
artystycznych. I dlatego moment szcze 
rości, bezpośredniości ich uwag sta- 
nowi najcenniejszy element ich wypo- 
wiedzi o sobie. 

Stało się nieco inaczej, a jak —po- 
krótce opowiem. Ogólnie stwierdzić 
muszę, że najprościej i może najbar- 
dziej bezpośrednio przemówili o so- 
bie pp. Wanda Dobaczewska i Witold 
Hulewicz. P. Łopalewski kilka szcze- 
rych wzruszeń ze swej twórczości i 
przeżyć ubrał—zbyt sztucznie—w for- 
mę żartobliwą, z której wyzierała po- 
goń za eiektowną grą słów i zesta- 
wień, wywołujących uśmiech. P. Wy: 
szomirski— również żartobliwie — mó- 
wił o nieporozumieniach między poetą 
a czytelnikiem na tle-oceny jego twór: 
czości, rezygnując z zasadniczych u- 
wag o sobie. A nad tem wszystkiem 
—nad przemowami poetów—zaciążyła 
obcość wybranej formy: własnego 
wstępu do własnej twórczości. Przy 
każdej przemowie dawał się ten na- 
strój sztuczny i krępujący wyczuć w 
pełni. 

Owóż p. Dobaczewska, po kilku 
słowach -- znowuż jakby narzuconej” 
sobie formy głośnego rozumowania 

— przystąpiła do wyznania* swej poe- 
tyckiej wiary, najszerzej traktując, sze- 
rzej od pozostałych kolegów, to za- 

gadnienie, tak ciekawe dla słuchacza. 
I powiedzieć trzeba, że szerzej to wy: 
znanie potraktowała, niż sama twór- 
czość p. Dobaczewskiej wymagałaby 
tego, Szerzej, niż ramy tej twórczości 
zakreślają. Ale prosto, bezpośrednio 
i szczerze. W tem tkwi już urok poe: 
tyckiej spowiedzi. P. Dobaczewska 
mieni się regjonalistką. Szmat ziemi b. 
Wielkiem Księstwem Litewskiem zwa- 
ny stanowi przedmiot jej ukochania. 
Tu się czuje najlepiej, tu swobodnie 
żyje i oddycha. Nigdzie, jak Polska 
długa i szeroka, tak dobrze się nie 
czuje, jak w kraju ojczystym, šcišlej- 
szej swej ojczyźnie. Miłuje tutejszych 
ludzi, a przedewszystkiem przyrodę. 
Jej dzikość, pierwotność, jej bujny 
rozrost pociągają póetkę i określają 
zarazem jej twórczość, jako zjawisko 
antyspołeczne. Jest p. Dobaczewska 
antyurbanistką. Żle się czuje jesienią 
i zimą w mieście. Tworzy tylko wio- 
$па i latem, latem przedewszystkiem. 
Zamiłowanie w przeszłości, w prze- 
szłości swego kraju na pierwszym 
planie—oto, co wysuwa poetka na 
czoło swych zainteresowań obok pięk- 
na przyrody. 

Jakże w tem świetle osobistego 
wyznania poetki wygląda jej twór- 
czość? Są w niej podźwięki miłości 
przyrody i jest miłość do rodzinnego 
miasta. O przyrodzie mówiły nam 
wiersze, recytowane na wieczorze, a 
mieście rodzinnem—tomik wydanych 
wierszy p. t. „Wilno“. To, cośmy u- 
słyszeli na wieczorze poetyckim, zdaje 
się Świadczyć, iż poetka nabiera siły 
wyrazu w swej poezji, umie zaintono- 
wać pieśń siły i namiętności, osnutą 
na życiu przyrody („Modlitwa grzesz- 
nicy”, „Pijany mazur'). Całości swego 

wyznania poetyckiego p. Dobaczewska 
dotąd nie zilustrowala... I dlatego 
w credo p. Dobaczewskiej raczej wie- 
rzymy i my, opierając się na zauia- 
niu w jej twórczość, która powoli wy- 
zbywa się anemji i hezosobowości, 

nabiera zaś cech. siły i określonego 
wyrazu. 

A teraz p, Witold Hulewicz. Opo- 
wiedział nam prosto początki swojej 
karjery literackiej. Pierwociny poezji 
jego powstały w okopach niemieckich. - 
Żeromski, jako ulubiona lektura. Po- 
tem „Zdrėj“ poznański, którego owo- 
cem tom p. t. „Płomień w garści". Z 
zamiłowania do muzyki powstaje 

Książka o Bethovenie. Najwięcej za- 
wdzięczna spotkaniu i poezjom Hi'.e- 
go; przychodzi Paryż, potem Wilno, 
któremu składa p. Hulewicz hołd w 
pięknych słowach. Wreszcie mówi o 
ciekawej genezie „Pieśni o czerwieni“ 
(widok w ogrodzie buraka w słońcu) 
i pozwala domyśleć się genezy „„Wier- 
szy  Jagienki“. Kończy określeniem 
poezji, jako czynnej religji. 

P. Hulewicz posiada w swoim do- 
robku artystycznym parę tomików 
wierszy, jak „Sonety instrumentalne" 
i „Lament królewski*. W wierszach 
tych występuje na jaw duża kultura 
literacka i zasobna technika poetycka. 
Poezje te są nawskroś intelektualne. 
To, co stanowi znamię prawdziwego 
poety— uczucie, polot, natchnienie ustę- 
puje miejsce u p. Hulewicza šwiado- 
mej myśli konstrukcyjnej, pewnemu 
siebie rzemiosłu literackiemu. P. Hu- 
iewicz zamiłowany jest w tem, : czego 
nie znosi poezja: w zimnej, obliczo- 
nej na efekt budowie wiersza, w nad- 
używaniu sztucznych przymiotników, 
w konwencjonalnem stopniowaniu. P. 
Hulewicz posiada w swoim dorobku 
artystycznym cykl wierszy p. t. „Mia- 
sto pod chmurami*—co ma oznaczać: 

Wilno. Dlaczego Wilno jest miastem 
pod chmurami, kiedy jednocześnie Ko- 
penhagę i Szwecję nazywa sie „Wyspą 
na chmurnej północy", tego nie rozu- 
miem. Przecież miewamy Wilno cza- 
sem pod chmurami, a czasem pod 
słońcem. Bywa i jedno i drugie. I róż- 
ne są możliwości. Czasem księżyc 
Świeci i obłewa poświatą Wilno, a 
czasem deszcz pada. Dlaczego: „mia- 
sto: pod chmurami“? 

Z cyklu tych wierszy usłyszeliśmy 
dwa: Antokol i Kaziuki. Ów głośno 
opiewany Antokol, a słuszniej głośne 
strofy w wierszu pt. „Antokol* mogą 
być w równej mierze zastosowane na- 
przykład do... Kapitolu. Nic w tem 
niema z Antokolu. Chyba tylko nad- 
pis z kościoła św. Piotra i Pawła: 
„Regina pacis funda nos in pace". | 
nic w tem dziwnego, że p. Hulewiczo- 
wi nie udało się wydobyć kolorytu 
lokalnego z Antokolu. Duch bowiem 
wileński, barwa krajowa nie daje się 
tak łatwo uchwycić. Nie dość dać ty- 
tuł tutejszy, trzeba wlać treść tutejszą. 
„Pieśń o czerwieni" jest również sztu- 
czna, barokowa w formie, więcej ma 
ozdób, niż treści, Stosunkowo najwię- 
cej prostoty i bezpośredniości posia- 
dają „Wiersze Jagienki". Ale i one są 
obciążone manjerą poetycką p. Hule- 
wicza. Stąd zapewne pochodzi łatwość 
parodjowania wierszy autora „Lamen- 
tu królewskiego", czego „mamy już 
dwie udatne próby. 

Zimnem intelektu serc się nie 
ogrzeje, poezji nie wyczaruje, tajem- 
nicy Wilna w kształt poezji nie 
zaklnie. Nie przeszkadza to wszystko 
w uznaniu dla kultury literackiej i 
techniki rzemiosła poetyckiego p. Hu- 
lewicza. 

Mniej owej kultury literackiej, a 
więcej natchnienia, mniej technicznego 
baroku, a więcej polotu poetyckiego 

* 
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SŁOWO 
  

Więzień wyswobodził się z kajdan i usiłował 
- zbiec. : 

Onegdaj w dzień, posterunkowy z rezerwy P. P. eskortował do więzienia Łu- 
   adzież Stanisl 

  

kiskiego aresztowanego za 
pobližu więzienia Kowalew 

    

- 

lewski zdoła ukryć się wydobył rewolwer i 
do zatrzymania się. Został on ujęty i już bez 

wa Ko 

  

alewskiego. Na ulicy Łukiskiej w 
zdołał wyswobodzić się z kajdan i nim policjant zdołał 

się Zorjentować rzucił się do ucieczki. Goniący za nim policjant obawiając się że Kowa- 
dał kilka strzałów, co zmusiło uciekającego 
przeszkód odstawiony do więzienia. 

Kito podpalił Kasę Chorych w Smorgoniach? 
Aresztowanie woźnego. 

Przed dwoma miesiącami donosiliśmy o pożarze w Kasie Chorych w 
smorgoniach. Okoliczności pożaru wyraźnie wskazywały, że miało tu miejsce 
podpalenie, co też nieomieszkaliśmy zaznaczyć. Wobec niezbitych poszlak 
zbrodni, śledztwo usiłowało ujawnić sprawców jednak narazie nadaremnie. 
Dopiero zainteresowanie się osobą woźnego Kasy Chciżowskiego zdaje się 
rozwiązało zagadkę. Na podstawie zebranych danych policja Chciżowskiego 
aresztowała i po zbadaniu odesłała do dyspozycji władz sądowych, które 
zarządziły osadzenie go w więzieniu na Łukiszkach. Władze policyjne oskar- 
żają go o podpalenie w celu zniszczenia aktów i kwitów z zainkasowanych 
na rzecz Kasy sum. W momencie, gdy zauważono w lokalu Kasy Chorych 

<» ogień, zbudzeni mieszkańcy miasteczka pośpieszyli natychmiast na ratunek. 
Gdy dostano się do środka na korytarzu znaleziono skrępowanego sznu- 

rami Chciżowskiego. Gdy go z pęt wyzwolono zeznał on, że około godziny 

2 pa północy do 
do środka rzucili się na jego i związali 

drzwi zapukało czterech drabów, którzy gdy dostali się 
a następnie przystąpili do zrabowania 

pieniędzy z kasy, dla ratunku przed ucieczką nieznajomi obleli akty naftą 
i podpalili. Policja utrzymuje, że Chci'owski napad symulował i że to on za- 
władnął zawartością kasy anastępnie lokal podpalił. 

Czy zarzuty te są słuszne, wykaże dalsze śledztwo, które obecnie pro- 
wadzą władze sądowe. 

Porwanie kaprala przez holszewików. 
Onegdaj po południu na odcinku 3 brygady K. O. P. w pobliżu Radoszkowicz 

przechodził koło linji granicznej patrol K. О. Р., г kapraiem Świderskim ra zecie. W 
pewnym momencie z pobliskich zarośli wypadł 
nia naszych żołnierzy. Idącego na czele Świderskiego bolszewicy zdołali 

się i natychmiast powiadomił o zajściu odnośne władze. patrol zaś szybko . wycofał 

patrol sowieck: z zamiarem aresztowa- 
zatrzymać, 

Na skątek interwencji władz K. O. P. bolszewicy wyjaśnili, że Świderski został ujęty 
na terytorjum sowieckiem lecz wobec tego, że dokonał tego przez nieuwagę podczas 
lustracji granicy zostanie on władzom polskim wydany. Nastąpiło to w dniu wczoraj- 

  

szym. 

Ro Z 
| WTOREK | 
26 * Wschód sł. g. 5 m. 10 

Ludgera Zach. sł. o g. 17 m. 40 
3 jutro 

Jana Dam. 

Spostrzeżenia meteorołogiczne Zakładu 
Meteorologii U. S. B, 
z daia 25 lll. 1929 r. 

ciśnienie | -g 
średnie w m | 

Teniperatura 

średnia 
) 
1 

4 

d za do: | 

l 

- 20C 

m. m. 

Wiat 
przeważający 

| Uwagi: Deszcz, gęsta mgła. 
Minimum za dobę 1aC. 

Maximum na dobę -l- 3 C. 
"Tendencja barometryczna: wzrost ciśnienia: 

LAIKO 

KOŚCIELNA. 

— Zmiany personalne wśród duchowień- 
stwa. Na mocy rozporządzeń j. E. ks. arcy- 
biskupa R. Jalbrzykowskiego w składzie oso- 
bowym duchowieństwa zaszły następujące 
zmiany: ks. W. Łaban wikary w. Hermano- 
wiczach przeniesiony został na prefekta do 
Mior na miejsce ks. N. Budziłasa, ks. |. Wo- 
żny wyznaczony został na prefekta do  Ja- 
tóyyki. 

— Rekolekcje dia strażaków. Wczoraj 
rozpoczęły się rekolekcje dła funkcjonarjuszy 
straży ogniowej. Rekolekcje prowadzi pro- 
boszcz kościoła św. Ducha ks. Kulesza. 

— Rekołekcje przez radjo. Niezwykle do- 
miosłą inowacją było w Wilnie nadawanie 
przez radjo nauk rekolekcyjnych. Daje to mo- 
źność mówienia do b. szerokiego ogółu. Tru- 
du tego podjął się i przeprowadził doskonale 
prof. sem. mretr. ks. dr. Walerjan Meyszto- 
wicz nadając w przedostatnim tygodniu Wiel- 
kiego Postu nauki rekolekcyjne. Ze wszyst- 

Południowo -Zachodni. 

NIKA 
kich stron dochodzą nas głosy, że godzina 
4.30, o której to nadawane były nauki nie 
była dogodną. 

URZĘDOWA 
— Przyjęcia u p. wicewojewody. W dniu 

wczorajszym p. wicewojewoda Kirtiklis przy- 
jał p. p. profesorową Wróblewską i Jundzi- 
łłową, które przybyły do p. wicewojewody 
w sprawach związanych z działalnością To- 
warzystwa Opieki nad więźniami. 

— Nowe uprawnienia Urzędu Wojewódz- 
kiego w sprawach inwalidzkich. W myśl roz- 
porządzenia ministerjalnego sprawy inwalidz- 
kie tak w pierwszej instancji, to jest skon- 
centrowane dotychczas w P. K. U., jak i w 
drugiej instancji — w D. O. K., z dniem 1 
kwietnia mają przejść do kompetencji admi- 
nistracji z tem, że ŚRaWY inwalidzkie zała- 
twiane dotychczas przez P. K. U. przeszłyby 
do Urzędu Inwalidzkiego przy Staroście Gro- 
dzkim, natomiast instancję drugą — Oddzia- 
łem Inwalidzkim — byłby jeden z oddziałów 
w Wydziale Pracy i Opieki Społecznej Wo- 
jewództwa Wileńskiego: 

— Konferencja władz w P. K. U. W lo- 
kalu P. K. U. odbyła się konferencja przed- 
stawicieli wojskowości, policji i Magistratu, 
poświęcona usprawnieniu prac związanych z 
obowiązkową służbą wojskową i należytem 
zorganizowaniu spraw rezerwistów. Konfe- 
rencja została zwołana przez komendanta 
P. K. U. p. mir. Ossowskiego, który tej jej 
przewodniczył. Zostało postanowione by przy 
jać dostępne miary w celu uniemożliwienia 
„zastępstwa” w służbie. wojskowej. W tym 
celu poszczególne komisarjaty będą wydawa- 
ły bezpłatne poświadczenia fotografij przed- 
stawionych przez poborowych, którzy za kil- 
ka tygodni zostaną wezwani do stawienni- 
etwa. Ponadto w poszczególnych biurach 
meldunkowych zostaną przyśpieszone prace 
nad ewidencjami rezerwistów. 

— Prolongata terminu składania podań 
i zezwolenie na broń. Starostwo Grodzkie 
odroczyło ostateczny termin składania podań 
o prolongatę pozwołeń na posiadanie broni 
do dnia 10 kwietnia rb. Po tym terminie po- 
siadanie broni na zasadzie starych pozwo 

MIEJSKA 
— Posiedzenie miejskiej komisji finanso- 

wej. We środę,, dnia 27 marca odbędzie się 
posiedzenie miejskiej komisji Finansowej. Na 

posiada sztuka p. Tadeusza Łopalew- 
skiego. Ten poeta—jak sam wyznaje 
—zaczął pisać wiersze zamłodu. Były 
one-to smutne, to wesołe, i przecho- 
dziły różne perypetje, wypychając 

* przeważnie kosze redakcyjne, Aż przy- 
szedł moment „uznania się poety w 
jego jestestwie poetyckiem“ - Łopalew- 
ski napisał list do Stefana Żeromskie- 
go z prośbą o ocenę. Po kilku dniach 
łaskawe Słowa odoowiedzi, wizyta 
poety młodego u Żeromskiego i 
utwierdzenie się w wierze we własne 
siły. W pięknej paraboli poetyckiej 
opowiedział Łopalewski swoje credo 
poetyckie:  bezinteresowność poezji, 
wieczność jej, tożsamość sztuki z du- 
szą. Piękny hołd p. Łopalewskiego, 
złożony Żeromskiemu, nadał prawdzi- 
wą wartość przemowie utrzymanej 
przeważnie w tonie żartobliwym. 

P. Łopalewski posiada również 
parę zbiorkow poezyj swych. Jest w 
nich, jak i w wierszach odczytanych 
na wieczorze, głębszy patos wew- 
nętrzny, który Świadczy, że mamy do 

czynienia z prawdziwym poetą, które- 
go natchnienie szuka dla uzewnętrz- 
nienia się formy, nie zaś forma, jak 
u p. Hulewicza, narzuca treść wew- 

/netrzną. Pełen prostoty i pięknego 
polotu jest „Hymn о rękach Matki". 
Dużo ekspresji poetyckiej posiada 
wiersz p. t. „Nietoperz”. W „Ostat- 
niej nocy Don Juana" brak przeżycia 
osobistego —wiersz chłodny, choć ma 
swój rytm wewnętrzny. Więcej twór- 
czości na tematy osobiste, mniej zaś 
na fikcje literackie —-da p. Łopalew- 
Skiemu jeszcze silniejszy, jeszcze ciep- 
lejszy ton jego żywej. natchnionej 
poezji. 

P. jerzy Wyszomirski nie może 
narzekać na bezosobisty ton swej po- 
ezji. Jest ona wybitnie egotyczna. Daje 
przeżycia poety własne. | to jest mia- 
rą jej prawdziwości nie tylko faktycz- 

nej, ale i artystycznej. Poeta ma wy: 
bitną zdolność transpozycji życiowych 
zdarzeń w kształt poetycki, O czem 
Świadczy silny w formie i wyrazie 
artystycznym: poemat p. t. „Zbrodnia“, 
Autor ulega wprawdzie silnym wpły- 
wom, wyrażającym się w  wyjaskra- 
wianiu naturalistycznem, w realizmie, 
będącym celem, nia zaś Środkiem wy- 
powiedzi poetyckiej, posiada jednak 
niezaprzeczony dar poetycki. Jest tyl- 
ko nierówny i niezawsze podporząd- 
kowuje formę pomysłowi, czy przeży- 
ciu. („Miłość daleka", „Laura i Fi- 
Jon“). P. Wyszomirski w krótkiem 
przemówieniu swojem „podkreślił roz- 
bieżność oceny poezyj przez autora i 
publiczność. Gdy aufor stawia na 
swym wierszu znak zapytania, publicz- 
ność—wykrzyknik. | odwrotnie: gdy 
autor wykrzyknikiem daje radość na- 
rodzinom poezji, publiczność pyta: o 
co chodzi?... 

Z niektórych poezyj p. Wyszomir- 
skiego, autora również paru tomików 
wierszy, sądzić wolno, že objektywna 
krytyka raczej będzie zaopatrywała 
twórczość jego w pozytywne wykrzyk- 
niki, niż negatywne pytajniki. 

Wykonawcami „wieczoru poezji 
autorów wileńskich" byli obok sa- 
mych autorów artyści Reduty pp: Ja- 
nina Zielińska, Kazimierz Vorbrodt i 
Stefan Jaracz. Wiersze w wykonaniu 
Jaracza brzmiały całą gamą swej siły 
1 polotu. Bardzo dobrze wygłasza 
wiersze p. Vorbrodt. P. Zielińska za- 

nadto scenicznie traktuje lekturę. Nie 
szkodziłoby zaaplikować więcejprostoty 

Na zakończenie zapytanie: jaki cel 
posiadają publiczne wieczory poetyc- 
kie Zwłaszcza, jeśli sporą część 
wierszy wydało się drukiem i można 
to odczytać wprost z książki, bez 
pośrednika, który zawsze uszczupla 
świeżość i siłę bezpośredniego obco- 
wania z poezją, Wiktor Piotrowicz.   

Ferdynand Xiqże RADZIWIŁŁ 
urodzony w Nieborowie 27 marca 1911 roku zmarł po ciężkich cierpieniach, opatrzony Św. Sakramentami 

i specjalnem błogosławieństwem Ojca Św. Piusa XI w Pszczynie w dzień Św. Józefa, 

0 czem zawiadamiają w ciężkiem strapieniu pogrążeni RQOdZiCE, bracia i siostra. 

Złożenie zwłok w podziemiach Kolegjaty Św. Trójcy w Ołyce odbędzie się we wtorek 26 marca. 

Tegoż dnia odbędzie się 

(po-Karmelickim) o godzinie li-ej. 

Osobne zawiadomienia o zgonie rozsyłane nie będą. 

porządku dziennym sprawy budżetowe. 
— (0) Rozbudowa sieci elektrycznej. W 

roku bieżącym Magistrat przystąpi do rozbu- 
dowy sieci elektrycznej. Plan tej rozbudowy 
został już opracowany. Na rozbudowę zostało 
wyasygnowano 300.000 zł. ' 

Wpływy ze sprzedanego prądu wynosiły 
w roku budżetowym 1928—29 2.988.000 zł. 

—- (0) jezdnie nowoczesne. W roku bie- 
żącym Magistrat zamierza zapoczątkować 
budowę w Wilnie jezdni nowoczesnych. W 
tym celu będą przeprowadzone roboty po 
ułożeniu bruku kostkowego w rynsztokach 
na ul. Mickiewicza, od placu Katedralnego do 
gmachów sądc wych i po ułożeniu asialto- 
wej nawierzchni jezdni. Kosztorys tych robót 
obliczony został w sumie 150.000 zł. о 

— (о) Nowe chodniki. Magistrat proje- 
ktuje w roku biežącym uloženie 33.333 metr. 
kwadr. ne. wych betonow .'ych chodników. 
Koszty wyniosą 350.000 zł. ы 

— Poczekajcie do św. Piotra i Pawła.. 
Skutkiem długotrwałych mrozów w wielu 
punktach miasta zamarzły rury wodociągo- 
we, a cały szereg posesyj pozbawiony został 
wody. Dopóki były mrozy, z brakiem dosta- 
tecznej ilości wody trzeba było, nolens vo- 
lens godzić się i czekć odwilży, jasnem. bo- 
wiem było dla każdego, że żadne doraźne 
reperacje nie pomogą wobec przemarznięcia 
ziemi na zgórą metr wgłąb. Obecnie jednak 
mamy od dwóch tygodni odwilż. Jest wszel- 
ka nadzieja, że mrozów, a przynajmniej ta- 
kich, któreby mogły spowodować zamarza- 
nie rur nie będzie, toteż należałoby się spo- 
dziewać, że Magistrat przystąpi do robót w 
celu uruchomienia wodociągów tam, , gdzie 
one nże funkcjonują. Tak przynajmniej nale- 
żałoby przypuszczać. Jakaż jednak niespo- 
dzianka spotkała zainteresowanych mieszkań- 
ców, którzy zwrócili się do Sekcji Ttechnicz- 
nej z zapytaniem kiedy mogą spodziewać się 
uruchomienia wodociągów. « Powiedziano im 
na ulicy Dominikańskiej ni mniej ni więcej 
tylko, aby uzbroili się w cierpliwość i czekali 
aż do św. Piotra i Pawła t. j. do ostatnich 
dni czerwca. 

Odpowiedź istotnkė godna Magistratu, 
który podobno nietylko jest instytucją od 
ściągania wysokich podatków ale ma również 
„ambicje' uporządkowania miasta i posta- 
wienie jego gospodarki miejskiej na europej- 
skim poziomie. 

— Wieści z Wilji. Pomimo znacznego 
ocieplenia się stan bezpieczeństwa na Wilji 
pozostaje prawie bez zmian. Woda przybywa 
b. nieznacznie i dosięgła obecnie 292 centm. 
(56 entm. ponad poziom nórmalny). Lód 
trzyma mocno jednak dla zapobieżenia ewen- 
tualnym wypadkom zabronione jest chodze- 
nie po nim. Specjalne posterunki wystawio- 
ne nad brzegiem czuwają nad tem, aby nie 
wchodzono na lód. Należy przypuszczać, że 
lod$ ruszą dopiero po Świętach. 

— Nowy sposób walki z antysanitarnym 
stanem domów. Dla umożliwienia organom 
nadzoru sanitarnego i policji prowadzenia 
walki z niechłujstwem i brudem notowanym. 
w wielu posesjach wileńskich wprowadzo- 
ne zostały przez Magistrat (za wiedzą Rady 
Miejskiej) książki sanitarno - porządkowe . 

Książka taka znajdować się będzie w ka- 
żdym domu i od godz. 7 rano do 9 wieczór 
dostępna będzie dla tunkcjonarjuszy nadzoru 
sanitarnego i policji dła ewentualnego wpi- 
sywania doń wszystkich uchybień natury 

sanitarnej. Będzie to nowy sposób walki z 
antysanitarnemi skłonnościami naszych do- 
zorców i rządców domów. 

— Podatek od cyrku. Od przybywające- 
go do nas na Święta cyrku „Colloseum* bę- 
dzie pobierany (RR widowiskowy w po- 
staci ryczałtu. Po przeprowadzeniu obliczeń 
Magistrat zadecydował, że wysokość tego 
podatku winna wynosić 225 złotych od przed- 
stawienia dawanego raz dziennie. 

SAMORZĄDOWA. 
— (0) Posiedzenie wydziału powiato- 

wego Sejmiku Wileńsko-Trockiego. Dnia 27 
marca odbędzie się posiedzenie wydziału po- 
wiatowego Sejmiku Wileńsko-Trockiego. Na 
porządku dziennym: plan gospodarki sejmi- 
kowej na najbliższe 3-lecie. 

  

  

SZKOLNA. 
— Ferje w szkołach powszechnych. W 

celu umożliwienia nauczycielom normalnego 
odbycia rekolekcyj wielkanocnych, władze 
szkolne zarządziły by ferje Świąteczne w 
szkołach powszechnych rozpoczęły się o 
trzy dni wcześniej, niż w średnich zakładach 
naukowych. W związku z tem naukę w wy- 
żej wymienionych szkołach przerwano w u- 
biegłą sobotę po południu. Ferje świąteczne 
będą trwały jak wiadomo do dnia 8 kwietnia. 

PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA. 
— Zasiłki bezrobotnym wypłacone będą 

przed świętami. Wobec nadchodzących świąt 
fundusz bezrobocia poczynił wszelkie stara- 
nia, aby zasiłki bezrobotnym za bieżący ty- 
dzień były wypłacone przed świętami. 

— Bezrobocie zmniejsza się. Według da- 
nych statystycznych zebranych przez Pań- 
stwowy Urząd Pośrednictwa Pracy liczba 
pozostających bez pracy wynosi obecnie «4 
4453 osoby w tem 670 pracowników umysło- 
wych. W stosunku do ubiegłego miesiąca 
bezrobocie zmniejszyło się o 25 osób. W 
związku z nastaniem wiosny i rozpoczęciem 
całego szeregu robót budowlanych,  bezro- 
bocie na przyszłość będzie stale zmniejszało 

się. Ž 
ZEBRANIA I ODCZYTY 

— Zebrania i odczyty. Zarząd Wil. Koła 
Tow. Naucz. Szk. Średn. i Wyższ. podaje do 

  

wiadomości swoich członków, że we wtorek, 
dn. 26 marca r. b, odbędzie się w gimn. im. 
A. Mickiewicza o godz. 19-ej zwyczajne ze- 
branie członków Koła T.N.S. W. z następu- 
jącym porządkiem dziennym: 1. odczytanie 
protokułu ostatniego posiedzenia, 2. omówie- 
nie spraw w związku z walnem zgromadze- 
niem w Warszawie w dn. 3, 4 i 5 kwietnia 
r. b. 3. wnioski na Walne Zgromadzenie, 
4. wybór delegatów. 

— Walne zgromadzenie członków Rady 
„Adwokackiej. W ubiegłą niedzłelę odbyło się 
walne zgromadzenie wileńskiej Rady Adwo- 
kackiej, na którem dokonano wyborów człon 
ków Rady. Wybrani zostali p. p. Strumiłło, 
W. Abramowicz, M. Engel, L. Kulikowski, 
Muchanow i Kapłan. Na zastępców p. p. Kra- 
jewski i Uciechowski. ` 

Poza wyborami omawiano szereg spraw 
związanych z zawodem adwokackim, a m. in. 
sprawę odpowiedzi delegatowi lwowskiej Ra- 
dy adwokackiej, który informował się jakie 
stanowisko zajmie Rada wobec adwokatów, 
którzyby przybyli do Wilna z lwowskiego 
okręgu i chcieli osiąść na stałe w Wilnie. 
Zebranie zdecydowało, że nowi kandydaci do 
Rady wileńskiej, przybyli z Małopolski pod- 
dawani będą egzaminom adwokackim. 

— Zebranie zwyczajne Stow. Lekarz, 
Polaków odbędzie się we środę dnia 27-1II 29 
r. o godz. 19 m. 30 w lokalu T-wa Lekar- 
skiego (Zamkowa 24). Na porządku dzien- 
nym m. in. odczyt d-ra Mórawskiego „Euge- 
nika a życie praktyczne”. 

RÓŻNE 
— Nagroda ża ujawnienie przemytu. W 

grudniu 1928 Tok: na dworcu kolejowym w 
Wilnie przyłapand przemyt w postaci jedwa- 
biu wartości kilkadziesiąt tysięcy złotych spro 
wadzony do Wilna drogą nielegalną przez 
dom ekspedycyjny Arluka. Ujawnienie prze- 
mytu nastąpiło dzięki wysiłkom przodowni- 
ka Dostatniego, który po porozumieniu się 
ze st. przod. Stemplem i asp. Nówochońskim 
przemyt zatrzymał. Arluka aresztowano, na- 
tomiast zamieszany do tej afery funkcjona- 
rjusz celny zdołał zbiec. 

Obecnie władze skarbowe postanowiły 
wypłacić wyżej wymienionym funkcjonarju- 
szom P. P. nagrodę pieniężną w wysokości 
8 tys. złotych. Asp. Nowochoński otrzymał 
2 tys. zł. a st. przod. Stempel i przod. Do- 
statni po 3 tys. zł. 

‚ — Straż ogniowa zwiększa tabor. Wi- 
leńska straż ogniowa nabyła nowe podwozie 
samochodowe i drabiny. W ten sposób ta- 
bor straży powiększy się jeszcze o jedną 
drabinę mechaniczną. Koszt nabytych: pod- 
wozia i drabiny wynosi 23 tys. zł. 

— Dom noclegowy pod idem misjo- 
narzy. Na skutek porozumienia Braci misjo- 
narzy kresowych z Magistratem ten ostatni 
odstępuje zarząd i prowadzenie domu nocie- 
gowego przy ul. Połockiej 4 wyżej wymie- 
nionemu zakonowi. ) 

— Woda podmywa jezdnie. Ostatnie roz- 
topy spowodowały usunięcie się jezdni w kil- 
ku punktach miasta. vsunięcie się ziemi na- 
stąpiło w miejscach, gdzie niedawno. prowa- 
dzono roboty ziemn e. Dzięki natychmiasto- 
wemu zasypaniu utworzonych wyrw przerwy 
w ruchu kołowym nie było. 

— Nauczyciele żydowscy skończyli strajk. 
Strajk nauczycieli żydowskich, który ze 
względu na swój charakter wywołał wśród 
miejscowych żydów, wielki niepokój i obawę, 
zbyt długiego trwania zatargu przez co ucier- 
pieli bardzo uczęszczające do szkół powsze- 
chnych dzieci został dzięki ustępliwemu sta- 
nowisku obu stron zainteresowanych w nie- 
dzielę po południu zlikwidowany. Na wspól- 
nem posiedzeniu delegaci gminy żydowskiej 
i nauczycieli postanowili zgodzić się na wy- 
płacenie nauczycielom 15 tysięcy złotych we- 
kslami z tem, że dalsze 5 tys. zł. również 
wekslami będzie wypłacone za kilka dni je- 
szcze przed świętami. Wobec zlikwidowania 
zatargu lekcje w szkołach powszechnych 
wznowiono wczoraj normalnie. 

TEATR I MUZYKA 

— Teatr Polski (sala „Lutnia*). Dzisiej- 
sza premjera. Dziś, w przededniu świąt, hi- 
mor zapanuje w Teatrze Polskim na jedrej 
z najweselszych fars francuskiego „Hulaka“ 
— Hennequina; humor ten towarzyszyć bę- 
dzie wszystkim świątecznym „przedstawie- 
niom, gdyż repertuar świąteczny składać się 
będzie z najweselszych komedyj i krotochwil. 

„Hulaka* posiada wszystkie wałory, aby 

    
   

nabożeństwo żałobne w Warszawie w kościele Św. Józefa 

  

  

   

    

    

      

     

  

po krótkich i ciężkich cierpieniach, 

Osobne zawiadomienia rozsyłane nie będą 

ś. Tp. 
IGNAGY SIŁA-NOWICKI 

Sędzia Emeryt 
opatrzony Św. Sakramentami, zasnął 

w Panu w dniu Zwiastowania N. M. P. w wieku Jat 62. 
„ Eksportacja zwłok z domu żałoby przy ul. Ciasnej Nr. 22 m. 1 do 

kościoła św. Jakóba nastąpi dn. 26 marca o godz. 5 po południu, 
Nabożeństwo żałobne dn. 27-go b. m. o godz. 9-ej m. 30 rano, 

poczem nastąpi pogrzeb na cmentarz po-Bernardyński 

O czem zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku 

DZIECI 

Uroczystość odsłonięcia pomnika śp. Arcybiskupa 
Gieplaka. 

Na ostatniem posiedzeniu Kapituły 
y. Metropolitalńej omawiana była sprawa 

terminu. uroczystości odsłonięcia pom- 
nika śp. arcybiskupa Cieplaka w bocz- 

nej nawie Bazyliki. 
Ustalono, że uroczystość ta odbę- 

dzie się w dniu 18 czerwca rb. 

P AKA SEK A T A A TAC KAZ ZO DUO TOTO NAA ATZ RZEKA WE 

- 2 SĄDÓW. 
NIESPOKOJNI LUDZIE. 

Nie do wiary wprost skąd sięsu ludzi bi 
rze tyle gwałtowności i tajonej nienawiši 
do bliźnych swoich. Niema dnia aby kroniki 
policyjne nie przyniosły nam wiadomości o 
krwawych bijatykach powstałych przeważnie 
z byle powodu. Sądy przeładowane są for- 
malnie sprawami o t. zw. zadanie uszkodzeź 
nia ciała. Ten pchnął nożem, ten machnął 
naodlew drążkiem lub obuchem, trzeci znów 
puścił w ruch ciężkie jak młot pięści. Skut- 
ki bywają różne, najczęściej opłakane dla 
obu stron. Kalectwo lub choroba dla biernej 
i koza dla czynnej. 

Wczoraj bohaterowie ławy sądowej byli 
właśnie przedstawicielami tej licznej grupy 
przestępców - awanturników. 

Piotr Szemiiot doszedł w kłótni z sąsia- 
dem do takiego stanu rozścieczenia, że por- 
znął go formalnie nożem, a już nieprzytomne- 
go uderzył żelaznym sworzniem po głowie. 
Wina jasna jak dzień Boży — kara 4 mie- 
siące więzienia. 

A Buło, zasobny włościanin na tle sporu 
o ziemię z sąsiadem swym S. Minkiewiczem 
ciął go kosą po ręku odcinając kciuk, Otrzy- 
mał trzy miesiące więzienia lecz karę za- 
wieszono mu. Takich przykładów, które nie- 
stety nie są ostraszające, możnaby przy- 
toczyć tysiące. 

RRT R KTO "RETTE ZRYWA A 

przez trzy akty bez ustanku bawić publicz- 
ność. Jutro ostatnie przedstawienie przed 
świętami, na którem również grany będzie 
„Hulaka“. 

— Popołudniówki niedzielne W  pier- 
wszy dzień świąt o godz. 5-ej grany będzie 
„Dobrze skrojony frak*. Drugiego dnia t. j. 
w poniedziałek o godz. 3-ej p. p. przedsta- 
wienie dla dzieci i młodzieży „Laleczka z sa- 
skiej porcelany"; o godz. 5-ej p. p. — za- 
wsze jednakowo ciesząca się powodzeniem 
„Kwadratura Kola“. * 

— Sensacyjna premjera. Czynią się in- 

tensywne przygotowania do wystawienia 
ostatniej nowości Teatru Polskiego, pełnej 
humoru komedji Hemara „Dwaj panowie B*. 

— Reduta na Pohulance. „Judasz. Dziś 
i jutro o godz. 20-ej dwa ostatnie przedsta- 
wienia tragedji K. Przerwy-Tetmajera p. t. 
„Judasz“ ze Stefanem Jaraczem, niezrówna- 
nym odtwórcą postaci tytułowej. 

Jest to ostatnia sposobność ujrzenia Ja- 
racza w jednej z najświetniejszych jego krea- 
cyj, gdyż postacią Judasza zamyka on cykl 
swych występów w Reducie. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Trzy nagłe zgony. Na anewryzm ser- 

  

    

      

SPORT. 
WALNE ZEBRANIE L PIŁKI NOŻNEJ 

: „POGONI*. 
W. niedzielę odbyło się nadzwyczajne walne 

zebranie członków sekcji piłki nożnej W. K. 
S. Pogoń poświęcone omówieniu programu 
prac nadchodzącego sezonu oraz dopełnienia 
władz sekcji zdekompletowanej przez zimę. 

Po przejściu do porządku dziennego nad 
wnioskiem (popartym następnie jednym tyl- 
ko głosem) rozwiązania sekcji, co motywo- 
wane było przez wnioskodawcę ciężką  sy- 
tuacją materjalną sekcji oraz utratą kilku gra- 

czy, (Halicki, Zbyszewski) polecono zarzą- 
dowi sekcji poczynić zabiegi u władz Klubu 
w sensie zdobycia potrzebnych pieniędzy 
oraz poczynienia przygotowań do otwarcia 
sezonu. 

„ Wybory.do zarządu dały wynik następu- - 
jacy: zamiast p. p. Szłuińskiego i Jurkowskie- 
go weszli Jabłonowski (młodszy) i Szwabo- 
wicz. Kapitanem drużyny został p. l. Baniak, 
ostatni Mohikanin starej, mocnej Pogoni. 

TURNIEJ GIER SPORTOWYCH OŚR. W. F. 
WILNO. 

„ _ W dniu 26-III b. r. rozpoczyna się turniej 
gier sportowych  (siatkówna i koszykówka) 
organizowany przez Okr. Ośrodek W F. Wil- 
no. 

Termin przedświątecznych 
przedstawia się następująco: 

Wtorek dn. 26-Iil b. r. o godz. 6—7 
Ognisko — A. Z. S. koszykówka zesp. męsk. 
godz. 7—8 Siła — Makabi koszykówka zesp. 
żeńsk. godz. 8—9 Makabi — Hurcerze koszy- 
kówka zesp. meski 

Środa dn. 27-111 b. r. godz. 6—6.30 Har- 
cerki — Ognisko siat, zesp. żeńskiego, godz. 
1—1.30 Siła —Makabi siat. zesp. żeński godz. 
1.30—8 A. Z. S — Siła siat. zesp. męskich, 
godz. 8—.30 Ognisko — Sokół siat. zesp. mę- 
skich. 

Czwartek 28-111 b. r. godz. 6—7 Ogni- 
sko — Harcerze koszyków! ka zesp. męsk., 
godz. 7—8 Harcerki — Ognisko koszykówka 
zesp. żeńsk., godz. 8—9 Pogoń — Šila ko- 
szykówka zesp. męsk. 

, Turniej rozegrany będzie w sałi gimna- 
zjum j. Słowackiego w godzinach popoł md- 
niowych. 

rozgrywek 

  

ca zmarli nagle Antoni Jotkiewicz (Wileńska 
27) i Anna Budzilowska (Krakowska 50) 
emerytka, wdowa po pułkowniku armji ro- 
syjskiej. Z niewyjaśnionych przyczyn zmarł 
również nagle 9-łetni Bronisław Pszczołow- 
ski. 

— Zaginięcie. Przed paru dniami Wwy- 

szedł do pracy Albin Bujnicki (Piłsudskiego 
24), SNY do domu więcej nie po- 
wrócił. 
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Krem.      utrzymuje delikatną i piękną cerę 
żądać tyłko oryginalny wyrób firmy 
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— Ubiegła doba w Wilnie. Za przeszłą 
dobę zanotowano w Wilnie 143 wypadki w 
tej liczbie: kradzieży 9, potajemny wyszynk 
alkoholu — 9, opilstwo i zakłócenie spokoju 
publicznego 31 i różne przekroczenia admi- 
nistracyjne — 60. 

— Kradzieże. Przedsiębiorca autobuso- 
wy Mikołaj Dybowski (Trębacka 3) powia- 
domił policję o systematycznem wykradaniu 
pieniędzy uzyskanych z biletów autobuso- 
wych. 

Mojżeszowi Zlaczkinowi (Piłsudskiego 
6) skradziono futro wartości 2 tysiące zł. 

Piotr Szortsch zamieszkały w hotelu St. 
Georges zemeldował w policji o przywła- 
szczeniu przez pewną firmę z ulicy Żawalnej 
48 separatorów do mleka, wartość których 
wynosi 11700 złotych. 

— Usiłowała podrzucić dziecko. Została 
zatrzymana Tekla Antonowicz ze wsi Mamo- 
wo gminy rudziskiej, która usiłowała podrzu- 
zić 3 tygodniowego noworodka. 

RADJO. 

Wtorek, dnia ;26 marca 1929 r. 

11.56 — 12.10 Tr. z Warszawy, Sygnał 
cząsu, hejnał z Wieży Marjąckiej w Kra- 
kowie, oraz komunikat meteorologiczny: 
15.10—15.35: Tr. z W-wy: Odczyt dla ma- 
turzystów „Idea Jagiellonów*. 16.00-16.20: 
Odczytanie programu dziennego, repertuar 
teątralnokinowy i chwilka litewska. 16.20— 
16,40: Kurs języka włoskiego. 16.40 17.00: 
Audycja dla dzieci. Mała skrzyneczka. 17,00 
— 17.25. Tr. z Warszawy. „Międzyr arodo- 
we zloty harcerskie i ich znaczenie dla 
sportu*—odczyt. 17.25 -17.50. „Ogólna cha- 
rakterystyka flory Polski w chwili obecnej” 
odczyt. 17.50 18.50. Recitał fortepiano- 
wy. 18.55 — 19,20: „O Pani dla Pani*. 18,55 
—19.35: „Wielkanoc u mojej prababki*. 
1950 : Transmisja opery z Poznania. Pa 
transmisji komunikaty: P. A. T., policyjny, 
sportowy i inne. 

zanim kupisz towar zagraniczny 
— Uhejrzyj fowar krajowy. 

Na srebrnym ekranie 
„Prawo szpady i krwi* Kino Miejskie. 

Jest to jeden z tych licznych filmów 
awanturniczych ze środowiska kolonizacji hi- 
szpańskiej w Ameryce, które są ulubionym 
terenem popisów akrobatycznych znakomi- 
tego odtwórcy „Złodzieja z Bagdadu* że tyl- 
ko wspomnimy najbardziej popularne: „Znak 
Zorry” i „Człowieka z biczem'*. 

Treść tego rodzaju filmów opiera się za- 
zwyczaj na następującym szablonie: na tle 
mniej lub więcej „meksykańskich* stosune- 
czków politycznych, w którymś z krajów ła- 
cińskich Ameryki Południowej, Środkowej a 
bywa że i Północnej pojawia się wśród ucie- 
miężonej ludności zbawca (jakiś szlachetny 
zbójnik czy inny powstaniec) i po szeregu 
mniej lub więcej karkołomnych trick'ów oba- 
la znienawidzonego despotę i uzurpatora, 
zdobywając w nagrodę rękę ukochanej. 

Kubek w kubek to samo dzieje się i w 
omawianym przez nas filmie amerykańskiej 
wytwórni „Paramount* z Ryszardem Dix'em 
w roli tytułowej, mimo to ogląda się go z 
zainteresowaniem. 

Rzecz dzieje się za czasów kolonizacji 
Kalifornii przez Hiszpanów (1848). Zdjęcia 
są ładne; oko z lubością spoczywa na bar- 
wnych strojach hiszpańskich, oraz na urodzi- 
wej parce bohaterów; interesujący jest nie- 
odzowny „czarny charakter w postaci bezec 
nego zbója, zagarniającego podstępem wła- 
dzę; zajmujące jak zawsze, sceny awantur- 
nicze — ucieczki, pościgi, napady i t. p. 

W niemałym stopniu podnosi wrażenie 
odnoszone z oglądania obrazu, staranna ilu 

stracja muzyczna. 
Ponad program wyświetlano wesołą ko- 

medyjkę boks'erską w 2 aktach 
amerykańskiej, zresztą i w samym melodra- 

   

  

macie sporo (est niewymuszonego humoru i | 
arcyzabawnych sytuacyj. Alfa. 

  

аАЬ 
PTT 

produkcji ; 

BLO HB O 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
25 marca 1929 r. 

Dewizy i waluty: 
Tranz. Sprz. Kupno 

Belgja 123.84,5 124.15,5 — 123,53,5 

Budapeszt 155,40 155,80 155, — 
Holandja 357,62 358,52 356,72 

Londyn 43,29, 43,40 43,18, 
Nowy-York 8,90 8.92 8.88 
Paryż 34,85,5 34.86, 34.77 

Praga 26,42 26.48, 26.36 

Szwajcaria 171,61 172.04 171.18 
Stokholm 238,26,5 |238,68 237,66 

Wiedeń 125,36 125.86 125,05 

Włochy 46,71 46,83 46,59 

į Mieszkanie 
8 

4 lub 5 pokojowe poszukuję od za- 
raz ze wszelkiemi wygodami (łazien- 
kai t. p.) w śródmieściu lub na 
Zwierzyńcu (pożądane z ogrodem). 
Oferty składać do adm. „Słowa*, 

Bęc J. M. 
| GZ BITE ТРОЬ | muz 
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Świetne amerykańskie 

MOTORY NAFTOWE 
Masseų-Harriss 

o sile 1 i 1/2, 3, 4i 1/2 i6 sił 
stałe i na wózkach 

poleca 

Zygmunt Nagrodzki 
Wilno, Zawalna Nr 11. 

Sprzedaž na dogodnych warunkach 
kredytowych. 9911-€ 

rs ZE WRZ REZ WA RES CZ 

jp Maść „MRÓŻOL” Gąse- 
Odmroženio ckiego  zapobiega Od- 

ażaniu się kończyn i goi ranki, po- 
wstałe od odmrożenia. Sprzedają J 

apteki i. składy. SbLG--0| 

k. 

  

Bank dla Handlu i Przemysłu 

w Warszawie Agentura w Wilnie przy 

Nr. 66 podaje do wiadomości, iż w dniu 27 marca 

"1929 r. o godzinie 10 rano odbędzie 
ruchomości —biurowej, urządzenia i kas ogniotrwałych. 

    

danie, łupież, A  guklernie RUDNICKIEGO BER WŁOSÓW wee ies В 
i Trocka 1 — Mickiewicza 1 fi g „Esencja Chinowo - Chmielowa* i 
Г aić 04. ŚW g B „Mydło Chinowo - Chmielowe* (2 E 

Ją Ls p Kogutkiem). Sprzedają apteki, składy p 
a Stoliki ze święconem dla dzieci od E B apteczne. Główny skład Apteka Gą- a 

f 120 gr. Jaja czekoladowe i cu- @ seckięgo, ul. Freta Nr 16. 
krowe oraz smaczne torty, mazur- g |] 0—1655 Wydz. Zdr. Publ Nr 154, g 

| ki, sękacze i doskonałe baby. -) | umansmanemazanasaneu uzouamaw 

  

Polecamy! 
Migdały, Taste 

luksusową, pud Mąkę 
Szynki 

ciast dodatki. 
! 

lańską, boczek, 

wina owocowe, winogronowe, lęczni- 
Wyborowe cze, stołowe, deserowe, koniak, wódki, | 

. likiery 

Brada GOŁĘŚNOWIĆ 
  

  

FORMY 
ulicy Wielkiej 

My się się licytacja ^ 

P.O WBC 

  

Rolniczo - Przemysłowej 

Hajlepsze 

instrumenty 

GEODEZYJNE: 
  7 A 

również TAŚMY MIERNICZE 

    

    

Gukiernia Mojżesza Alperowicza 
ul. Wileńska 20. 

Poleca na Święta Wielkanocne 

TORTY, MAZURKI, BABKI i HERBATNIKI 
oraz wszelkiego, rodzaju wyroby 

DUŻY WYBOR JAJ CZEKOLADOWYCH. 
Najlepsze gafumki. Geny 
Przy €ukierni otwarta kawiarnia: Codziennie ą 
herbata, kawa, mleko, czekolada, kakao ! + 4. д 
zawsze Świeże ciastka, herbatniki najlepszego , 

gatunku. _ 
—.:- Firma filij nie posiada 

Nagrodzone na 1-ch Targach Północnych i Wystawie 
w Wilnie — 1928 r. 

wielkim ziotym medalem 

   
owszechnie znanej firmy DE 

КОча НЕ. е 
w WIELKIM WYBORZE 

skład fabryczny w POLSCE 

„OPTYK RUBIK" | 
Dominikańska 17, tełefon 10-58 

Najstarsza firma w kraju (egzystuje od 1840 roku) 

Teodolity, 
’ › НЕМ 

astojabe, 
goujometry, 
planimety 

С kie roboty pod! 
i etc. Li SWE   

  

B Farby do jaj E 
ю lakiery E 
в marmurki 

Sp в 
szafran ‹ 

A z wanilja etc. z 

EB Najtaniej, najwięcej, najlepiej ER 

a az 
B EJ 

Е в 
m Bi 

    

  

    

czekoladowe. 
na sezon 

umiarkowane. į SKIE 
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$. H. KULESZA 

  

Pierwszorzędny Zakład Krawiecki 
b. kroj i dnych 

L. Kulikowskiego * "rm warszawskich” 

Wykonywuje ubrania męskie, palta -jesienne i zimowe. 
Wielki wybór materjałów i gotowych . ubrań. 

Poleca smokingi, fraki, żakiety wykonane przez najlepsze 
siły fachowe. Ceny przystępne. Ża gotówkę i na raty. 

Przy sklepie pracownia ubrań damskich. Wykonuje wszel- 

u J. 
Mickiewicza 15, Vis-a-vis Hot. Georges 

Tel. 482. — Egz. od 1890 r. $811-0 

Drzewka 1 KrZ6YY OWOCOWE 
jabłonie, grusze. śliwy, czereśnie, wiśnie, agrest> 

porzeczki, maliny, oraz ozdobne. 

Zaaklimatyzowane, wychowane na miejscu w szkółkach, 

NOWY WIELKI DOBRY WYBÓR, polecają 

przy 

WILNO, ZAWALNĄ 6—2. 

  

  

—0 

orzechy, czekoładę, szafran 

er cukrowy, cykaty i inne do 

wiejskie, kiełbasę litewską, krakowską, podha- | 
polędwicę i karkowinę. 

zagraniczne i krajowe. 

Trocka 3, 
, Telef. 757. 

    

  da ‚ЧСЧОТЛИНИЛЫЧИЬ 

twarogowe (na paschy). na baby i |; 
tortowe 

BLAGHY na placki i mazurki 

nki do migdałów 
A po cenach przystępnych 

Wilno, Zamkowa 4. 622i-0 

  

WILNO, ul. Wielka 13.   najnowszych fasonów. 

PRUŻANA 

$ Ё   

@ а в в в * 8 i 2 3 ® а Ё 

wiosenny SZKÓŁKI MAZELEW- 
KOLONJI WILEŃSKIEJ 

ny przystępne. a
 

  

Przyjeżdża dorocznym zwyczajem do Wilna fylke na krėfki czas 
Telegram! ZNANY WILEŃSKIEJ PUBLICZNOŚCI Telegram! 

Wielki Sportowy Cyrk „COLOSSEUM 
Uroczyste otwarcie Cyrku dn. 31 marca rb. wbudynku t. zw. Maneżu przy ul. Wileńskiej róg Mickiewicza 

Atrakcyjny Program Artystyczny oraz Wielki Międzynarodowy Turniej Mistrzów Walki Zapaśniczej © nagrody pieniężne 

i honorowe w sumie 6000 zł. Dotychczas do turnieju zgłosili swój udział: POOCHOFF ZYGMVNT, Herkules Frankfurt 

n.-M. Trener „Makkabi*. SIKI REGINALD. Najsilniejszy murzyn świata, szampion Indyj Wschodnich. WOLKE PAUL, 
mistrz świata, Holandja SZNE JDER AUGUST, szampion Bawarii, VOGTMAN MAKS, szampion Tyrola. BRUNO MORITZ. 

Szampion Morawji, PETROWICZ RADKO, Mistrz świata KOELER MAKS, Szampion Europy, Berlin, BRYLA AVGUST, 
Szamp. Europy С. Ślgsk. GARKAWIENKO ALEKSANDER, szamp. świata, KRAUS ALOJZY, szamp. Luxemburg i w. innych. 

U |] Dla wygody P. T. Publiczności otwarcie cyrku i szereg pierwszych przeastawień ogbędzie się w zimowym 

WANA: budynku wojskowym, (t. zw. Maneżu przy ul. Wileńskiej róg Mickiewicza) ze względu na spóźnioną tego- 

roczną wiosnę i zimną pogodę. Z chwilą zaś ustalenia się ciepłej pogody, Dyrekcja Cyrku posiadając własne 

wielkie amerykańskie namioty, rozbije je na placu Łukiskim. 
Szczegóły otwarcia podadzą specjalne afisze DYREKCJA: 

  

` Od dnia 25 do 27 marca 1020 r. włącznie będzie wyświetlany film: 2 

Blejski Kinematograf p 66 

sabeaneoświew | „PIZYSOWO RO IOGOWYCH SZCZYLOĆ SALA MIEJSKA 99 
Kasa czynna od g. 3 m. 30. Poczatek seansėw od g. 4-cj. 
Następny program: „CARSKI GONIEC*. 

Aktów 10. Ł O ka 5. 
3 PO W roli głównej: Harry Peel. 

dług głośnej sztuki ARTURA SZNIYCLERA pt „MARTWA ZDOBYCZ” 
EWELINA HOLT, znana Europie LILJANA GISH i mistrz ekranu BRUNO KASTNER.. Przepiękne kobiety. 
Porywające momenty. Nad program: „Z CAŁEGO ŚWIATA*. Nowy dziennik „Gaumont*. 

Seansy o godz. 4, 6, 8 i 10. 

Śpieszcie ujrzeć— ostatnie dni! CZŁOWIEK $RIECHU 
plg nieśmiertelnej powieści WIKTORA HUGO. W rolach głównych: CONRAD VEIDT i MARY PHILBIN. 

Początek seansów o godz. 4. 6 8, 10.20. 

  

"Kino-Teatr —,AKTORKA*”_w 

„HELIOS“ 
Wiieńska 38. 

  

KINO-TEATR 

„POLONIA” 
Mickiewicza 22. 

  

TYLKO DZIŚ! Wszechświatowej sławy arcydzieło Dumasa! Najnowszy film Freda Niblo. Jubileuszowa 
Kino- ю 
Teair „Manda | kreacja uroczej LYA DE PUTTI „„TROSKI SZATANA 

Wielka 30. Potężny salonowo-erotyczny dramat w 12 aktach. 
Rolę główną kreują: LYA DE PUTTI, amant ADOLPHE MENJOU i RICARDO CARTER 

EEZNEELEEEELIL Bhababapapap>adi BYAWVA AN [mm 

Przetary 
NA ŚWIĘTA ą LEKARZE śl POSADY Ę 

ВАМАВАЙ Rutynowany 
BUCHALTER, b. na- ! 

L GIŃSBE uczyciel ludowy, z 

а 2 Wiejskie Szynki i Kiełbasy, i ERG wieloletnią praktyką i 
Nadleśnictwo Mostowskie Balerony, Salami i Polędwice choroby _ weneryczne Aiseno 4, szukuje 

„podaje do wiadomości, iż w dniu 16 kwie- e z najlepszych znanych Rica ze posady. Poczta Dzie- 

tnia 1929 r. o godz. 12:ej w lokalu Leśni- 1 lefon '567. Przyjmuje Wieniszki, w Wiažy- 
Mąka luksusowa 
Migdaly, Rodzynki, Figi, 
Owoce w cukrze i Cykaty 

od 8 do Iiod4 dog, kafce, Jan Kropa. -) ctwą Nadniemeńskiego przy st. kol. Mosty 
' .__-. odbędzie się przetarg na sprzedaż 11.530 
  

m. p. opałowych szczap osikowych wyro- DOKTOR 

bionych sposobem gospodarczym w obrę- k a Hawryłkiewiczowa | LOKALE a 

bie Mosty w 1928—29 r. Szafran, Wanilia, Opłatki przyjmuje od 11—12 FRSO RENT. DIE 

Wykaz jednostek licytacyjnych i wa- 

runki przetargowe Są do przejrzenia w 

Nadleśnictwie Mostowskiem osada Zapole 

i od 5—6. Choroby 
skórne, leczenie wło- | Mieszkania 
sów, operacje kosme- 10 wynajęcia 6 po- 
tyczne i kosmetyka KOi i 3 pokoje z wy- 

i Olejki do ciast 
Świeże Masło deserowe. 
Herbata z kwiatkiem aromatyczna 

  

  

  

  

     

oraz w Leśnictwie Nadniemeńskiem przy z jap 3 + godami, centralne 

aa oł osy Ka BRL Sei AS Anis Čiu 
Nadlešnictwo Mostowskie. Re į W.Z.P. 77.6, spytač  dozorcį, 

aki KONIAKI, RUMY i LIKIERY. DOKTOR . | intoruacje: 18 "= 
Ł  SZESEZEBESCZEZESEGKAKAKSZS | OLBRZYMI WYBÓR WIN OWOCO- DB. ZELDOWIĘZ 

skanius) WYCH i zagranicznych gronowych, chor. weneryczne, AYWAWAW 

Nang kų oro a, jak zawsze w najprzedniejszych ga- zylilis narządów KUP 
WILEŃSKIE T-wo HANDLOWO- tunkach moczowych, od 9 l I SPRZED 

ZASTAWOWE oraz Miody staropolskie. —1, od $—$'wiecz. WAWAWA 

LOMBARD Wszystkie towary -w najlepszych ga- Kobiete-Lekarz 

zawiadamia, że w dniu 9 i 10 kwietnia tunkach PO CENACH NISKICH i. Zoldowitzowa | SPRZEDAŻ 
ъ b. 0 g..5-ej po poł. odbędzie się : KOBIECE, WENE- 

licytacja w 'lekalu Lombardu (plac poleca RYCZNE, NARZĄ= PRZED WIĄTECZNA 
Katedralny, ul. Biskupia 12) zastawów DOW MOCZÓW. MLECZARNIA 

we właściwym czasie nieprolongowa- R JAR od I2--2i Od 4-6, R > 

nych, Od Nr. 4405 do Nr. 28208. : USZEWICZ 0 i odr | FETMA - bubow” 

ча aa asas || Zamkowa 20-a, tel. 8-72. | |.) otrzy аВка ye 
i TASK : w. Zar ek 152 wędliny ro i 

ё "4 DOKTÓR indyki bite. eny 

Nowość Modeli929 przystępne. glii—0 | Zapapadpapapam BLUMOOICZ 5, w: 
Da sprzedania 

pozostałe z licytacji* 
Pokój stołowy, dę- 
bowy, nowoczesny z. 
dużą kanapą, pianino 

7.w dobrym stanić za 
1.300 zł., 2 żyrandole: 

51 Chorobv weneryczne, 

o 
(Telet. 921). 

RADIO 
Trzechlampowy ekranowy odbiornik 
co do mocy zasięgu i salektywności 

zastępuje 5 — 6 lampowy. 

Ekonomiczny, tani i łatwy w 
obsłudze. 

i | WĘGIEŁ i Kok Syfilis i skórne, 

| wagonowo oraz tonnowo 
й w plombowanych wozach | 

і 
B 

£MMSZECE 

Pisarza prowenfowego — 
pomocnika gospodarczego 
praktycznie i gruntownie znającego 

a M. DEULL w Wilnie —salonowy  kryszta- 

Nikka mt lam |] angis ji au | DE PRESS, ka 
Skład: Polski Lloyd, Słowac- 

kiego 27, tel. 14-46. 

neryczne. Przyjmuje Nożna, kasą ognio- 
od godz. 10 da li AE trwała. Lombard, Bi- 
5-1 p.p. W.Pohulan- skupia 12.  LOZI-0 
ka. 2, róg, Zawalnėj > ai ais 

SS ia A D OM drewniany 
w dobrym stą- 

Dz. KB. WOLESDA | nie o 5 mieszka- | 
weneryczne, moczo- | niach, z placem 
płciowe i skórne, ul.| własnym przeszło 
Wileńska 7, tel. 1067, I 250 sąž. kw, sprze- | 

    

Wilno, Wileńska 38. 00210 B I 
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| gospodarstwo podwórzowe, dozór i į = LE ы 

' prowadzenie Pionowa a SE į > S dami -K cija 

i magazynu: ontrolę żywienia in- i 

wentarza, tylko z poważnemi re. Dektėr.Medycyny ms 2 
| ferencjami poszukuje „gospodarstwo į A. RYMBLER A { 

rolne hodowlano-nabiałowe. erty choroby. skórń: 2 
i zgłoszenia osobistą składać do kie- Czopki he- feni * (z kogutkiem) neryczh rne, "W 4 

£ rownika Wydziału = Hodowlanego 8 moroidalne „Varitol usuwają ból, PkiovĆ, glókelórac: Powóż parokomny 

H Wil. Tow. Roln. Zawalna 9. izl-£ m J] krwawienie, swędzenie, pieczenie, M pjs, słońce górskie sio oaz” za zmniejszaj laki). i i › ‚ гомег 
za jszają guzy (żylaki) diątermja. Sollux. jamski marki” = „TA>. 

Sprzedają apteki i składy apteczne. Mickiewicza 12, róg 
Tatarskiej 9 -2 15—8, 

ABA me W.Z.P 
umph“ do sprzedania, 
ul. Adama Mickiewi- 

43. cza 31 m. 3.     

LTL L GZ 
aa 

          

= ы (> al W й ' ( į i —& 

POLECA NA SwIETA |g (ETOIQ LINOIEUM, 5 eamozanacwa от ii 
formy do Bab „LUX“ tortu, twaro- i CHODNIKI, WYCIERACZKI i DY- B WIE AMIENICE 
gu, baumkuchenu, nakrycia stołowe. i WANY poleca w wielkim wyborze a LEKARZE DENTYŚCI A on" 

Kandos g J. Wildsztejn й ОЕ ОНО ВАО | pi. | 
Stanisław KRAKOWSKI Ё a: Rudnicka 2-18 o Michiawi ealio mo 

WILNO. Wielka Nr. 49. 52. = 

Tel: 1436, о $021-1 ннняновонинннннонолонови 2‚"8“&'8ШП!8КЁ-Ё№_ ` 
SIE ы AE й A R, Choroby jamy ustnej. RAGE EUR о ННЕ 

Plombowanie i usuwa 
nie zębów bez bólu. 
Porcelanowe i złote 

A 

  RÓŻNE 
korony. Sztuczne Z€- WZNEBZUWNEKU NAK 

u ! Wszechstronna praktyka 
Waga! ; duże  doświądczenie by. Wojskowym, u- 

  

    

    

  

    
    

  

  

      
  

techniczne umożliwiają nam podanie - : I — mmm ——— 

do odólnój siadoimuis wszystkich a Sade i Ga pa 40: 

S i - TWA - 

POSIADACZY łonajaliczek AGA PE 08 | rach, rublach, zło- 

się do użytku radjoodbiorników, że Wydz. Zdr. Nr. 3 tych obiegowych 

aparaty te do odbioru tak Seka Db = lezd Е Р wd ps 
a- mo) obecnie a LA a AA i P mocną "e RADIO mata sosie а]Че 0 зМ0елсТОМГе! Е na TCZEWA 

przerobić w naszych warsztatach na „SZWAJCARSKIE GORZKIE ZIOŁA* MITA D. H.-K. „Zachęta 

nowoczesne aparaty arką „Kogut“ ż5 stosowane prz, BR KI BR | Mickiewicza 1, tel. 

DAJĄCE ODBIÓR : chorobach ŽOKĄDKA,  KISZE pop LEA AA 

; I OYCISZWAJCNNNIE GORZKIE Е аан a i s WYCH. 1“ 
selektywny, czysty i głośny. š ZIOŁA: rsa „paluralnym _iagodnym Akuszorkašmialoysk | Każdą kwotę 

i Bi i » środkiem  przec ającym, uła ь sań 9е 
Wileńskie Biuro Radjotechniczne i tviajacy m funkcję ORGANÓW TRA S ac PICO ante Ia ) 

WILRADJO vairi S WIENIAS S Asiaisjagya as i szczki, piegi, wągry,j „Pizpieczenie 
х т ! —O z łupież, brodawki, ku--| Wil- Biuro Komi 

Wilno, Mickiewicza 23, Skład w Wilnie, Zarzecze 30—7. aji, aa Ls pre - Handlowe, 
8 3 ickiewi ickiewi 

za KE KR RRANANUNNZUNANNNANNZNNNZUNNE p Mickiewicza 46. tel. a Žo 
» s le ©. ———— ооеоеноаеннн     

  

Wydawca Stanisław Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Witold Woydyłło. RSE DIE: Drukarnia „Wydawnictwo Wileńskie* Kwaszelna 231 

rolach głównych < 

  

  

  
  

 


